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REKTOR HAR ORDET

NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg går nu in på sitt tredje år och kommer juni 2022 att ha sina första

avgångselever som tar studenten. Det har varit en fantastisk uppstart och sedan augusti 2019 har vi i våra

nyrenoverade lokaler, som  ligger centralt på Södergatan 10, byggt upp ett Vetenskapsgymnasium. Skolan kan

erbjuda en  lugn och kreativ lärmiljö mitt i Helsingborg. Vårt fokus har varit att lägga en stabil grund där vi kan

erbjuda bra utbildning med fokus på teknik och naturvetenskap och viktigt för oss är att hitta synergi mellan de

två programmen. Det finns ett bra stöd från huvudman och övriga NTI skolor med en lång och gedigen tradition

av tekniskt kunnande och utforskande. Lokalt på vår skola har vi satsat stort på bioteknik som en naturlig

mötespunkt för naturvetenskapen och tekniken. Under läsåret 20/21 startade vi igång internationella

samarbeten kring hydroponisk odling.

Den nära relationen mellan elev och personal och det förtroende som vi har byggt upp är både en viktigt del i

det närvarofrämjande arbetet som vi har jobbat med och en förutsättning för att man ska våga testa och

utvecklas kunskapsmässigt. Skolan växer med både elever och personal och vi har till skolstart 2021 ett väl

sammansatt lärarlag med stor kompetens och engagemang för elever och skolans utveckling. Vi har under de

två första åren lagt en bra grund i vårt trygghetsarbete som leds av kurator och representanter från varje klass.

Deras arbete under läsåret 20/21 har gett skolan rutiner för det dagliga och viktiga arbetet kring trygghet

(fysiska lokaler, inkludering och bra lärmiljö är frågor som Trygghetsrådet arbetar kring) såväl som

schemabrytande aktiviteter för att skapa trivsel och gemenskap på skolan.

Vi vill skapa en kreativ och trygg miljö och vi har en fantastisk skolmiljö som bjuder in till kreativitet och

skapande. Hela första plan är inrett på ett sätt så att det ska vara “låga trösklar” in till lärande och att testa

teknik och experiment. Vi fortsätter nu med att ge utrymme i tid och möjlighet med goda exempel för att få alla

elever delaktiga i vår makerkultur. Vi ser fram emot att med personalens fantastiska engagemang och en väl

etablerad elevdemokrati bygga vidare på våra relationer, vårt kunnande, vår utveckling, vår skola!

Ulrika Assarehn

En stolt rektor!
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VÅR VISION

NTI Gymnasiet ska vara Sveriges ledande gymnasieskola inom Tech, Science, Business och Design. Vi utbildar

våra elever för att de ska kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid.

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

Vår kvalitetsmodell

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma

kvalitetsledningsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att vi har en gemensam definition

av vad vi menar med kvalitet, och ur vilka aspekter kvaliteten i verksamheten utvärderas. Det innebär också att

vi är överens om ett antal gemensamma framgångsfaktorer för att ständigt utvecklas och nå uppsatta mål.

Vår kvalitetsdefinition

I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet (processkvalitet), att

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar

förutsättningar för utbildningens och undervisningens

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av

t.ex. sammansättning av personal och elever.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten

i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken

utsträckning vi når de nationella målen.

AcadeMedias framgångsfaktorer

Uppdraget i fokus: Vi skapar samsyn kring vårt uppdrag och ser alltid till våra elevers bästa när vi fattar beslut.

Proaktiv uppföljning: Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in elever, föräldrar och

medarbetare i förbättringsarbetet. Vi följer i god tid upp att vårt arbete ger önskat resultat och är snabba med

att korrigera brister och avvikelser.
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Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till

att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.

Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och

behov.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och sammanställningar av resultat

enligt ett fastslaget årshjul. De gemensamma enkäter som genomförs är en likabehandlings- och

värdegrundskartläggning (november) som syftar till att ge underlag till vår plan mot kränkande behandling och

kartlägga risker för diskriminering, två undervisningsutvärderingar (oktober och maj) där eleverna får möjlighet

att ge sin bild av hur de upplever undervisningen utifrån läroplanen och till sist en koncerngemensam elevenkät

(januari) som ger oss elevernas perspektiv på olika delar av utbildningen.

I juni varje år sammanställs alla betyg för eleverna samt resultaten på de nationella proven för att skapa ett

underlag till att bedöma hur väl främst kunskapsmålen i läroplanen och examensmålen nås under läsåret.

Betygsuppgifterna för såväl avgångselever som samtliga elever på skolan presenteras i resultatredovisningen i

denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina kvalitetsrapporter

i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Våra tre strategier för högre måluppfyllelse

NTI Gymnasiet har under en längre tid successivt utvecklat en djupare förståelse för vilka processer som har

störst effekt på lärande och utveckling, för såväl ledning, lärare som för våra elever. Med utgångspunkt i

forskning och beprövad erfarenhet har vi inom NTI Gymnasiet enats om tre strategier som utgör ett gemensamt

ramverk för att alla elever ska lyckas: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och en effektfull undervisning.

(Se bilaga 2)
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RESULTATREDOVISNING

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det vill säga de mål som finns i

läroplanen och varje programs examensmål.

KUNSKAPER

Läsåret 19/20 hade 4% F i vår betygssammanställning. Analysen visade att det var på individuell nivå och att F

endast återfanns på det naturvetenskapliga programmet och vi kunde se att det fanns en stark koppling till att

elever behöver stärka upp och fördjupa sina kunskaper i det svenska språket. Under läsåret 20/21 satte vi in

studiehandledning och extra resurs i svenska för en mindre grupp elever där vi tidigt såg att behovet fanns.

Läsåret 20/21 ökade vi på antalet elever på skolan med 21 personer vilket gör att även läsåret 20/21 hade vi en

liten skola med få elever (totalt 45 på hela skolan).

Läsåret 20/21 ökade andelen F till 11 % och fortsatt återfinns de på det naturvetenskapliga programmet.

Fördelningen av F var både läsåret 19/20 och 20/21 jämnt fördelat mellan killar och tjejer, det finns  ingen

tendens som visar att killar eller tjejer har svårare att klara kurserna. Betygsspridningen mellan betygen E-A var

jämnare läsåret 20/21 och andelen A och B nästan oförändrat. Under läsåret 19/20 kunde vi se att

teknikeleverna hade mer D än något annat betyg. Ambitionen var att jobba med motivationen för högre betyg

hos teknikeleverna men trenden har snarare gått mot fler E och F.

Under sommarlovskola gjordes prövningar och antalet F vid läsårets ingång 21/22 hade då minskat från 11%  till

5%. Ökningen av andelen F vid läsårets slut tror vi dels beror på att det för en del elever har varit extra

utmanande att planera studier och slutföra uppgifter och dels på svårighetsgraden i fördjupningskurser.

Matematik 3 var en sådan kurs och undervisande lärare har lagt mycket energi på individuell hjälp och

individuella examinationer. Insatser under lovskola och resurs med mycket individuell handledning,

studiehandledning och extra resurs för elever som inte har svenska som modersmål och som behöver förstärkt

hjälp har gett positivare resultat inför läsåret 21/22.

BETYGSFÖRDELNING - SAMTLIGA ELEVER LÄSÅRET 20/21
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RESULTAT NATIONELLA PROV

NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används som

en indikator på likvärdighet i betygssättning. I år saknas underlag efter ett nationellt beslut att ställa in

vårterminens nationella prov  och inga kurser med krav på nationella prov har genomförts under året. I

matematik 3C genomfördes dock ett ersättningsprov. Ambitionen var att detta prov skulle organiseras och

sambedöms tillsammans med lärare på den andra NTI Gymnasiet i Hbg. Läraren matematik på NTI Vetenskap

bedömde att eleverna på grund av fjärrundervisning inte var tillräckligt redo och väl förberedda i tid för

ersättningsprovet som enligt läraren  bara blev ett stressmoment för dem. Ingen sambedömning gjordes.  I

slutet av kursen gavs möjlighet till muntliga kompletteringar i matematik 3c.

NORMER OCH VÄRDEN

I följande del beskrivs skolans arbete med normer och värden, vilket vid sidan av kunskapsuppdraget utgör

grunden i gymnasieskolans läroplan. Området angränsar också till arbetet mot diskriminering och kränkande

behandling, ett arbete som redovisas i skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Både i

styrdokumenten och annan lagstiftning lyfts likabehandling, demokratiska förhållningssätt och värdegrund

fram. På NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg har vi som huvudprincip att dessa styrande dokument och

lagstiftningen följs. Ett sätt som vi arbetar med detta är i hur läraren ansvarar för att klassrumsklimatet ska vara

tryggt och inkluderande. Konkretiserat innebär detta att läraren ansvarar för placering i klassrummet,

gruppindelning och stöttar eleverna i det sociala samspelet genom att t.ex. agera aktivt för ett vårdat språk och

respektfullt bemötande av kamraterna. I detta ingår att läraren själv agerar professionellt och i sitt ledarskap är

medveten om sin roll som förebild.

På NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg råder överlag en lugn och trygg miljö. Då skolan är liten har

personalen god möjlighet att ha en nära och förtroendefull relation till eleverna. Eleverna blir sedda i hög
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utsträckning och fångas upp snabbt. En mycket stor majoritet av eleverna känner sig trygga på skolan. Som

nystartad skola har vi haft den unika möjligheten för våra elever att få vara med och bestämma och påverka

väldigt många områden inom skolan och där normer och värden är en viktig del. Skolans plan mot

diskriminering och kränkande behandling är utformad av rektor och EHT. Denna har sedan presenterats för

eleverna och de delar som eleverna kunnat påverka har lyfts.

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT BRA SÄTT/ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I

SKOLAN

Vi har fortsatt höga siffror på upplevelsen av att känna sig trygg på skolan och läsåret 20/21 ökade det

ytterligare, sammantaget har 96% gett höga poäng på denna fråga. Givetvis är målet 100% och vi kan se att det

är tjejer som inte upplever samma trygghet som killarna.

Skolsköterska och mentorer har tidiga samtal med de nya eleverna i årskurs 1 för att säkerställa att de känner sig

trygga, trivs och vet vem de ska vända sig till om de behöver hjälp. Mentorer för alla klasser och årskurser följer

upp under elevens hela studietid.

Resultatet på frågan hur elever behandlar varandra har också ökat men får fortsatt lägre betyg än frågan om

trygghet på skolan. Detta har varit och är fortsatt ett prioriterat område. Vårt Trygghetsråd har arbetat för att vi

ska ha en inkluderande arbetsmiljö på skolan.  I detta arbete har vi ett starkt fokus på hur vi kommunicerar med

varandra då vi kan se att bristande kommunikation ofta är bakgrund till konflikter och en faktor till att fler tjejer

inte upplever skolmiljön lika trygg som killarna. Kurator rör sig mycket ute bland eleverna och all personal

markerar tydligt om det är någon elev som inte behandlar övriga på skolan på ett respektfullt sätt.
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ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN

I detta kapitel behandlas verksamhetens struktur- och processkvalitet, vilket handlar om hur väl skolans

organisation och arbetssätt motsvarar författningarnas krav och elevernas behov och därmed ligger till grund

för elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans nyckelprocesser:

● Undervisning och kollegialt lärande

● Bedömning och betygsättning

● Elevhälsoarbete

● Samverkan med omgivningen

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE

Organisering av undervisning och kollegialt lärande

På NTI Vetenskapsgymnasiet säkerställer vi löpande att elever får den garanterade undervisningstiden.

Elevernas utveckling och undervisningens effekt följs löpande upp under läsåret genom vårt arbete med EWS

(Early Warning System). I EWS färgkodas alla elever en gång per månad utifrån deras utveckling mot målen.

Färgerna grönt, gult och rött används, där grönt signalerar att eleven utvecklas mot målen, gult betyder att det

finns en oro och att extra anpassningar ska sättas in och rött innebär att de extra anpassningar som har satts in

inte varit verksamma och att det behövs ett nytt grepp. Minst en gång i månaden går vi igenom hur våra elever

ligger till kunskapsmässigt i EWS:en och resultat och analys av dessa genomgångar ligger till grund för rektors

resursfördelning. Vår EWS ligger på en digital plattform (Study Bee) där man kan samla information som tex.

extra anpassningar vilket underlätta för icke undervisande personal såsom kurator och specialpedagog och

koppla in dem i elevens lärprocess.

Då vi ser att språket är ett bärande i alla ämne och kurser och både teknikprogrammet såväl som

naturprogrammet har minst 4 matematikkurser i programplanen (vilket innebär att dessa kurser läses i ett högt

tempo), har svensk- och matematikkurser mer undervisningstid än övriga kurser.  Alla elever har erbjudits

resurspass då alla lärare har varit tillgängliga men utöver det har vi haft mer riktad resurs i matematik, svenska

och engelska. Resurspassen i matematik har legat  i anslutning till matematiklektionerna vilket har möjliggjort

för elever med behov av mer tid till träning och att få extra hjälp när man redan har kommit igång med

matematiken. De elever som har haft utmaningar i flera kurser på grund av bristande kunskaper i det svenska

språket har fått mer riktad resurstid med studiehandledare och ofta även tillgång till sin ordinarie svensklärare.

Under läsåret har eleverna varit hemma med fjärrundervisning till 100% och senare 50%. Under denna tid har vi

kallat in elever för examinationer och praktiska moment. Skolsköterska har kontaktat alla elever under denna tid

för att se hur de har orkat hålla ut och hänga kvar. Det är tydligt att lärarna har förstått att fjärrundervisningen

ställer andra krav på tydlighet i lektionsupplägg och instruktioner samt på att aktivera elever. Vi har jobbat med

sk. exit tickets (små enkla övningar) på lektionerna för att få kvitto på att eleverna har hängt med på lektionerna

och ett snabbt och enkelt kommunikationsmedel google Hangout har använts för att hålla kontakt med varje
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enskild elev och säkerställa att de har förstått uppgifterna. Varje vecka har vi mentorstid i grupp då vi bland

annat jobbar med studieteknik och vid några av dessa tillfällen har mentorerna hjälpt elever att planera sina

studier i sk. pluggscheman. Detta till trots har det visat sig vara svårt för både elever och lärare att hinna med

och få alla i mål. Vi valde därför att under vårens studiedagar kalla in elever som behövde extra stöd med

planering och genomförande av uppgifter. Vi har även genomfört lovskola under sport-, påsk- och sommarlovet.

Vi har avsatt två timmar varje vecka till att fokuserat arbeta med pedagogisk utveckling kollegialt , denna tid

kallar vi för lärteamstid. Vi började läsåret  med att arbeta med boken Lektionsdesign av Helena Wallberg. I vår

planering ingick gemensamma diskussioner och auskultationer men när vi behövde gå över till fjärrundervisning

valde vi att lämna vår planering och istället stötta upp varandra i att hålla en god kvalitativ fjärrundervisning.

Omställningen till fjärrundervisning gick smidigt då de flesta pedagoger prövat på att fjärrundervisa under

föregående läsår. Vi var noga med definitionerna och förväntningarna på distans-, fjärr- och närundervisning.

Begrepp och innehåll diskuterades i lärteamet och kommunicerades tydligt ut till elever och vårdnadshavare.

Det finns en hög digital kompetens i kollegiet och denna tillsammans med lärteamstiden möjliggjorde att

fjärrundervisningen blev kvalitativ från start. Vi har i övrigt följt Skolverkets rekommendationer kring att ge bra

undervisning under Corona och inom NTI finns NTIG online med ett samlat stöd till fjärrundervisningen.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

På NTI Vetenskapsgymnasiet har vi sedan start haft fokus på extra anpassningar och hur vi gör dem. Arbetet

med extra anpassningar diskuteras kollegialt och kvalitetssäkras genom vårt systematiska arbete med EWS och

läsåret 20/21 befästes detta arbete ytterligare med hjälp av plattformen StudyBee som underlättar för all

personal på skolan att följa med i elevernas utbildning och kunskapsutveckling. Under läsåret 2019/20

bestämde vi att vi ska ha gemensamma rutiner kring start och avslut på samtliga lektioner som en extra

anpassning på gruppnivå för att göra undervisningen tydligare. Dessa extra anpassningar som fungerat väl

under fjärrundervisnigen kommer vi att fortsätta med även när vi är tillbaka med närundervisning.  Ganska

direkt när vi införde fjärrundervisning våren 2020 och fortsatt under hösten 2021 bestämde vi hur de

gemensamma rutinerna skulle se ut i fjärrundervisningen följt av utvärdering bland eleverna för att säkerställa

att de förstod rutinen och syftet med de sk. exit tickets.

Årets första fokus för det pedagogiska utvecklingsarbetet var att få fjärrundervisningen lika bra som

närundervisningen och att utveckla lektionsinnehåll samt förmedlingen av det. Samtidigt som vi försöker

säkerställa att alla elever får den ledning de behöver försöker vi också tillgodose att de får den stimulans de

behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Att bedriva en effektfull undervisning där

samtliga elever får den ledning och stimulans de behöver har såklart varit en utmaning. Under

fjärrundervisningen kallades mindre grupper in för att kunna göra labbar i kemi och praktiska moment i

tekniken, dels för att dessa moment är svåra att genomföra och bedöma i fjärrundervingning och dels för att

eleverna skulle ha fortsatt stimulans och känsla för det programval som de har gjort. Vi har länge pratat om den

kreativa kulturen, makerkulturen, som vi vill bygga upp på skolan och att vi vill ha låga mentala trösklar in till

detta för att alla ska få känna sig inkluderade i makerkulturen oavsett kön eller programval.  Under året startade

8



arbetet med  bioteknik och hydroponiska odlingar som visade sig bli just en sådan enkel ingång med goda

möjligheter till att utmana och stimulera elever till att utmana sig själv och testa nya lösningar inom

biotekniken. Inom svenskämnet har vi också haft en lyckosam satsning på att få igång läslusten hos våra elever

där vi bland annat använt oss av Goodreads där eleverna kan följa lärarens och andra klasskamraters läsning.

Läraren i svenska har jobbat hårt för att hitta litteratur som passar våra elever och som ger ingångar till den

litterärar världen. Det hårda arbetet har gett frukt och många elever som tidigare inte läste alls pratar nu

litteratur med varandra utanför lektionstid och vi har till och med lyckats få ett digitalt samtal med en prisbelönt

amerikansk författare.

Läsårets kollegiala lärande har som tidigare nämnts varit fokuserat till lärteamstiden. Det kollegiala lärandet

under läsåret inleddes med ett gemensamt upplägg med fokus lektionsdesign men vi gick snabbt över till att

använda tiden till de utmaningar som finns i att bedriva fjärrundervisning.

Det uppstod ett spontant samarbete mellan läraren i kemi och svenska där eleverna gjorde en

ämnesövergripande uppgift och examinerades i båda kurserna. Det blev ett bra kollegialt utvecklade samarbete.

Slutsatser

Vi kommer fortsätta med biotekniken på skolan då det dels blir en naturlig brygga mellan de båda programmen,

teknik och natur, och dels då det är lätt att engagera och locka elever in i odlandet för att sen utmana dem med

att hitta nya tekniska lösningar för att lyckas med odlingarna. Vi tror också att ju mer vi arbetar med biotekniken

på skolan ju naturligare kommer det att bli för eleverna att engagera sig i och tänka mer på klimat- och

miljöfrågor. Vi såg snabbt att behovet av tid att stötta upp varandra i kollegiet kring fjärrundervisning fanns men

det har skett på bekostnad av det mer organiserade kollegiala arbetet och vi kan se att det finns ett behov av ett

sådant.

Vi kan se att språket är bärande i stort sätt alla kurser och att i en begreppstung kurs som kemi kan elever ha

svårt att nå målen på grund av att de inte har tillräckliga språkliga kunskaper. Vi kommer att fortsätta jobba med

läsfrämjande aktiviteter. Det kollegiala och ämnesövergripande arbetet har också visat sig vara lyckosamt och är

något som vi vill fortsätta att utveckla. Vi har erbjudit extra resurspass i svenska och engelska och på dessa pass

har vi haft en studiehandledare till vår hjälp för att främja det språkstärkande arbetet.

Den största utmaningen med fjärrundervisningen som vi ser det var att elever hade svårt för det egna ansvaret

att planera och strukturera sina studier och oavsett om vi behöver återgår till fjärrundervisning eller om vi har

turen att få fortsätta med närundervisning kan vi se att om elever får detta stöd av sina mentorer blir det lättare

för dem att lyckas nå sina mål.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Då skolan är en liten skola har vi bara ett lärteam med goda möjligheter till informella möten och samverkan.

För att säkerställa en likvärdig bedömning får  alla lärare tillgång till Skolverkets bedömningsstöd (i de ämnen
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där det finns). Alla nyanställda lärare, oavsett hur länge de har varit verksamma som lärare får som nyanställda

på NTI gå kursen Betyg och bedömning i Karlstad universitets regi. Samtliga lärare som arbetade på skolan

läsåret 20/21 har gått kursen.

Även om NTI Vetenskapsgymnasiet är en liten skola har vi vår systerskola väldigt nära och samarbeten med

ämneskollegor möjliggörs. Läraren i svenska och kemiläraren har samplanerat och sambedömt in sina kurser för

att ge eleverna chans att fördjupa sig mer inom ämnet och utveckla sitt vetenskapliga skrivande.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Under läsåret 20/21 implementerades Study Bee som ett tillägg i google classroom. Eleverna kan ladda ned det

enkelt i en app och tydligt se omdömen och resultat. Då detta hjälpmedel inte var helt klart under läsåret för att

koppla på Vårdnadshavare fick lärare sammanställa sina omdömen på kursnivå även i School Soft väl i tid för

utvecklingssamtalen. Alla lärare planerar sina kurser så att varje moment examineras mer än en gång. Under

året hade vi inga nya lärare men vi har som policy att alla nya lärare ska gå en kurs i Betyg och bedömning i

Karlstad universitets regi.

Slutsatser

Allt eftersom den lilla skolan växer behöver vi formalisera och organisera oss mer kring det kollegiala arbetet. En

av lärarna kommer att få ett utökat ansvar att leda kollegorna under lärteamstiden och de nyanställda lärare

som tillkommer läsåret 21/22 ska gå kursen Betyg och bedömning. Kommande läsår läser våra elever kurser där

Nationella prov är obligatoriska och dessa prov ska inte rättas av undervisande lärare utan sambedömning med

ämneskollegor på den egna skolan och på systerskolan ska nyttjas.

Skolan växer och det lilla lärarteamet med tre lärare utökas till ett team av sex lärare. De nyrekryterade lärarna

är rutinerade och har arbetat på andra skolor och vi kan redan nu ser hur lärarteamet på skolan mår bra av att

utökas.

Vi fortsätter att arbeta med våra EWS:er i Study Bee och specialpedagog och kurator kommer mer och mer

sättas in i arbetet med Styúdy Bee så att de snabbt kan fånga upp och stötta elever i deras kunskapsutvekcling.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolan har tillgång till kurator, sjuksköterska, specialpedagog, psykolog och läkare. Skolsköterska, kurator och

specialpedagog har små tjänster eftersom skolan har ett mindre elevantal. Stora EHT har organiserats en gång i

månaden och då närvarar kurator, sjuksköterska, specialpedagog och rektor. Kurator och rektor har träffats en

gång varje vecka för ett så kallat lilla EHT. Detta upplägg har fungerat väl och är ett koncept som passar vår skola

utifrån elever, tjänstefördelning och behov.  Rektor fungerade som brygga mellan pedagoger/mentorer och EHT

kopplas in med den expertis som bedöms  behövas i enskilda elevfall så att EHT kan jobba främjande och

förebyggandeoch stötta pedagogerna/mentorerna i deras arbete. Utvecklandet av EHT och dess rutiner är ett
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arbete som vi ser är i ständig utveckling. Skolans EHT har satt ramar för arbetets gång men att det alltid finns

möjlighet till utvecklingsarbete, kompetenssamverkan och ett målinriktat arbete för vårt uppdrag.

EHT är en naturlig del av det kvalitetsarbete som skolan arbetar med. Under fjärrundervisningen har EHT jobbat

mer intensivt för att vara närvarande och synliga för skolans elever. Det blev ännu viktigare med uppsökande

insatser för våra elever för att säkerställa den fysiska och psykiska hälsan för dem. En uppstramning i

samarbetet mellan EHT och pedagoger/mentorer skedde och det arbetet blev en god, effektiv och proaktiv

samverkan. Under denna period har rektorns ledarskap varit viktigt, vilket har gett ett gott resultat för

tryggheten hos elever och personal.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

I likabehandling- och värdegrundskartläggningen syns det att tryggheten på skolan bland våra elever är hög.

Även förtroendet mellan elev till personal är högt. Detta är vi stolta över men vet också att EHT tillsammans

med pedagoger/mentorer  måste fortsätta arbeta för att bibehålla förtroende och trygghet

Varje läsår har sjuksköterskan hälsosamtal med de nya ettorna.  Specialpedagogen jobbar på gruppnivå och

individnivå för stöd i undervisningen och inlärningen. Kurator erbjuder stöd för elever som upplever stress i

skola. Hela EHT hjälper även elever för att höja motivationen.

EHT har med sina olika professioner bidragit till ett förebyggande och främjande insatser för skolans elever. EHT

arbetar väldigt tätt samman och kan därför direkt fördela ärenden som uppkommer med omedelbar verkan. På

så vis får våra elever rätt stöd när behov uppkommer. EHT personal lämnar även över ärenden mellan varandra

om det framkommer att en elev är i behov av ytterligare en kompetens för att främja elevens skolgång.

Kuratorn på NTI Vetenskap har startat en nätverksgrupp av kuratorer inom NTI. I denna grupp diskuteras bland

annat just förebyggande arbete och främjande arbete på gymnasieskolan. Vidare har kuratorn nära samarbete

med Helsingborgs stads drogförebyggande verksamhet. Skolan arbetar med principen om att tydliggöra,

medvetandegöra och normalisera aspekter om att alla elever är unika och därför behöver olika stöd,

förebyggande insatser och främjande insatser för att få den bästa skolgången. Skolsköterska kommer in i

klasserna och föreläser om sex och samlevnad och om HBTQ-frågor. Pga. pandemin har detta inte gått att

genomföra. Vi körde filmer som eleverna sen skulle sammanfatta och sen skriva frågor till skolsköterska. Det

ställdes frågor till skolsköterska. Man har även haft diskussioner om att införa en del föreläsningar som man kan

ha på resurspass och det kan handla om motivation och att inte stoppa huvudet i sanden, studieteknik, CV och

jobbansökan. Kuratorn har tagit fram information gällande mänskliga rättigheter som berörd lärare tagit del av.

Slutsatser

Under de två år som skolan har varit aktiv har vi byggt upp organisationen kring EHT och särskilt under läsåret

20/21 tittade vi på hur vi kan få in kuratorn mer naturligt och aktivt i olika sammanhang. Uppbyggandet av

trygghetsrådet har varit framgångsrikt och fortsätter. Kuratorn har även varit inne på mentorstiden och arbetat

med kroppsprocesser och gruppdynamik. Denna aktivitet kommer vi att fortsätta med och utifrån de

erfarenheter som vi har med oss från föregående kommer det att förändras och förfinas. Specialpedagogen som

har en anställning på 15% kommer att vara mer närvarande på skolan vilket möjliggör för hen att arbeta mer
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proaktivt. Då alla personer i EHT på grund av skolans storlek har små tjänster har vi fått tänka till kring hur vi

optimerar samarbetet och tillvaratar kompetenserna. Skolpsykolog och skolläkare har inte tidigare deltagit på

våra EHT men även dessa kompetenser kommer vi att ha med mer aktivt läsåret 20/21.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Delat ansvar för vägledning och en del av det vägledande arbete görs av mentorerna under mentorstiden som

ligger schemalagt 60 minuter i veckan. På grund av pandemin följde vi restriktioner att inte ta emot några

besökare men eleverna fick delta i en digital utbildningsmässa. Vi har även anordnat flera andra digitala

föreläsningar och möten som tex. ett författarsamtal. I biotekniken har eleverna undervisat elever på högstadiet

digitalt och några elever deltog i en digital föreläsning från en samarbetspartner i Spanien. Samtliga elever som

läser biologi har haft en workshop för att få igång våra hydroponiska odlingar på skolan. Som en förstärkt hjälp i

vägledningsarbetet har skolan även haft en SYV som har erbjudit digitala vägledningssamtal.

Slutsatser

Vår ambition är att alla elever ska besöka Lunds universitet minst en gång per läsår, att vi ska ha åka på fysiska

utbildningsmässor och själv anordna en framtidsdag men inget av detta har kunnat genomföras under läsåret.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Under läsåret 21/22 kommer vi att jobba vidare med det viktiga arbetet att skapa en trygg och kreativ

arbetsmiljö med studiefokus, inkludering, samverkan och makerkultur som fokusområden. Vi fortsätter vårt

arbete med biotekniken där vi ser att naturvetenskap och teknik möts på ett bra sätt och där vi genom den

hydroponiska odlingen även kommer starta igång ett internationellt samarbete. Ytterligare kontakter med

universitet, högskola och näringsliv kommer att vara ett fokusområde. Inte minst i samband med årskurs 3

elevernas Gymnasiearbete försöker vi fånga upp expertis och verksamma yrkespersoner inom områden teknik

och naturvetenskap.

Vi organiserar det kollegiala samarbetet på skolan tydligare och tittar även på hur vi kan samverka mer med

kollegor på vår systerskola och på andra skolor i Helsingborg. Sambedömning och möte med ämneskollegor är

viktigt för att stärka professionaliteten ytterligare.

EHT struktureras ytterligare och personer med nyckelkompetens inom EHT kopplas till elevernas lärsituationer

mer konkret och tydligt. Vi ser att elever behöver stöttning på olika plan för att klara av sina studier på bästa

sätt och för att nå sina mål.

Vi fortsätter att erbjuda elever resurs och extra stöttning men på ett mer fokuserat sätt än tidigare då alla lärare

hade resurstid samtidigt. Vi vill att resursen ska finnas i nära anslutning till lektioner i det ämne som man

behöver hjälp. Vidare tror vi att mer tid inte alltid är svaret utan kvaliteten på och upplägget av hjälpen är

viktigare. Vi kommer därför testa att ha två lärare inne på några lektioner samt att ha en lärarassistent på några
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av resurspassen. Vi fortsätter att arbeta språkutvecklande med en lärarassistens som hjälper till på resurspassen

i svenska och engelska. Vi kan också se att samverkan och sambedömning mellan lärare är ett bra sätt att

kollegialt hjälpa varandra att hjälpa eleverna. Vår lärledare som håller i våra lärteam har fokus på att titta på hur

vi utifrån ett specialpedagogiskt och språkstärkande perspektiv kan stötta våra elever ytterligare.

Slutligen har vi som fokus att tydligare bjuda in till och visa vad makerkultur är. Vi har skapat ett fysiskt Maker

Space som är centralt och tillgängligt för alla på skolan samt en innergård med hydropoiniska odlingar, men det

har blivit tydligt för oss att det är de elever som redan har ett intresse och som vet vad man kan göra som

utnyttjar resurserna, förträdesvis killar på teknikprogrammet. Vi vill att alla ska få testa att vara kreativa och

laborera och vi behöver visa på möjligheterna och göra makerkulturen mer tillgänglig.
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OM NTI GYMNASIET

Huvudman för NTI Vetenskapsgymnasiet är NTI Macro AB, som är en del av AcadeMedia.

NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av NTI Gymnasiet som

huvudsakligen bedriver gymnasieutbildningar inom teknik, naturvetenskap, IT, design, handel och ekonomi.

NTI Gymnasiet hade läsåret 2020/2021 29 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Under

läsåret 2020/2021 var det drygt 7000 elever som studerade på våra skolor.

Alla våra utbildningar finansieras via elevernas hemkommuner och den skolpeng som gäller för det aktuella

programmet i respektive hemkommun. Utbildningen är avgiftsfri i enlighet med skollagen.

Om NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg

Utbildningar och elever

På NTI Vetenskapsgymnaiset har vi två teoretiska program: natur med inriktning natur och teknik med inriktning

teknik. 8% av eleverna på teknikprogrammet (totalt på skolan) är tjejer och på natur är fördelningen 53% tjejer

och totalt på skolan är 35% av eleverna tjejer.

Program Antal elever åk 1 Antal elever åk 2 Antal elever åk 3

TE-programmet 12 8

NA-programmet 17 10

Totalt* 29 18

*Antal elever oktober 2020

Personal

Personalen på skolan består av en rektor, fyra lärare som arbetar heltid och fyra lärare som arbetar deltid,

(undervisningen i moderna språk sker på distans och dessa tre lärare är inte medräknade), lärarassisten på 20%,

it tekniker på 20%, specialpedagog på 15%, kurator på 30%, skolsköterska på 10%, skolläkare och skolpsykolog

enligt Academedias centrala avtal.

Organisation

Det finns i dagsläget ingen ledningsgrupp på skolan då det är en liten skola och relativt platt organisation. En av

lärarna undervisar inte 100% utan har fått uppdrag att bygga upp skolbibliotek och tillsammans med rektor

organisera lärteamen.
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Lokaler

Skolan är på 890 kvm + inredd källarutrymme på 250 kvm och en inglasad  innergård som också kan nyttjas.

Skolan ligger centralt men det är ändå väldigt lugna och “tysta” lokaler. Skolan har ett Maker Space och bibliotek

under utbyggnad. Eleverna äter lunch med matkort på utvalda restauranger centrala Helsingborg. Idrotten

förläggs huvudsakligen på Helsingborgs Arena. Eleverna har hela källarplan och innergård till elevutrymme.

Därtill finns det flera mindre utrymmen där eleverna kan hänga, inte minst i vårt Maker Space som inte har

några dörrar då vi vill skapa en inbjudande kreativ miljö.
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BILAGOR

BILAGA 1 - ÅRSHJUL SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE
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BILAGA 2 - NTI GYMNASIETS TRE STRATEGIER FÖR HÖGRE MÅLUPPFYLLELSE

NTI Gymnasiets strategier utgör ett gemensamt ramverk och ledstång för samtliga skolors systematiska

kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen. Varje strategi bygger på förståelse och kunskap som är

grundad i en gemensam kanon av aktuell forskning och innebär riktade insatser på både huvudmanna- och

skolnivå.

Pedagogiskt ledarskap innebär inom NTI Gymnasiet att ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget,

omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband

mellan insats och resultat. Det innebär att rektor:

● Bygger, tänker och organiserar efter återkommande förbättringscykler

● Skapar en inre organisation för både drift och utveckling

● Delar på ledarskapet

● Skapar höga förväntningar på att lärare ständigt utvecklar sin undervisning

● Avprivatiserar undervisningspraktikerna och växlar upp goda exempel

● Försäkrar sig om att utveckling sker i riktning mot det som gör störst skillnad

Att använda skolans resurser mer effektivt kräver mod eftersom det innebär att göra prioriteringar, och att vara

tillräckligt stark för att säga att vissa saker helt enkelt är viktigare än andra - också när dessa prioriteringar

kräver att man måste avsluta eller förändra en uppskattad aktivitet. Resursfördelning i form av bland annat tid

och personal ger önskad effekt när den grundas i en kvalitativ dialog och analys på varje nivå inom

verksamheten. Exempelvis genom våra elevavstämningar (EWS) och månadssamtal mellan rektor och skolchef.

Kollegialt lärande innebär inom NTI Gymnasiet olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans

undersöker sambanden mellan sin undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik,

dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap och praktik genom att

både lära av varandras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden

är en förutsättning, liksom att bidra till beprövad erfarenhet. Form och innehåll för det kollegiala lärandet väljs i

samråd med huvudman utifrån lokala resultat och behov.

En förutsättning är att rektor skapar gemensamt utrymme för kunskapsfördjupande möten för lärarna, vilket

inom NTI Gymnasiet innebär minst två timmars dedikerad lärteamstid per vecka. I den modell för lärande

organisation som arbetats fram inom strategin finns också fokus på ett system för elevavstämning (EWS), samt

olika former av kollegialt lärande på vetenskaplig grund exempelvis aktionsforskning, learning studies,

forskningscirklar mm.

En effektfull undervisning innebär inom NTI Gymnasiet att förflytta fokus från bedömning av elevers förmågor

till att även omfatta den egna undervisningens effekt. Det finns inte en typ av undervisning som är generellt

fördelaktig oberoende av sammanhang, men det finns aspekter i undervisningen som kan sägas vara

framgångsrika i relation till lärarens uppdrag såsom det är formulerat i läroplanen:

● undervisningen är målfokuserad och innehåller ett aktivt lärarstöd

● undervisningen är varierad då läraren använder en bred arsenal av metoder, verktyg och sina goda

ämneskunskaper

● eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen utifrån varje enskild individs behov och

förutsättningar

● eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande

● läraren vet och visar att alla elever kan lära

Inom denna ram utvärderar och utvecklar läraren tillsammans med kollegor sin undervisning och skapar goda

förutsättningar för elevernas lärande.

Du kan läsa mer om NTI Gymnasiets strategier för att alla ska lyckas och vårt systematiska kvalitetsarbete på

www.ntigonline.se
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BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER

Undervisning
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Trygghet
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Upplevd kvalitet
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