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REKTOR HAR ORDET

NTI Vetenskapsgymnasiet Solna startade hösten 2019. Skolan har två program, naturvetenskapsprogrammet

och teknikprogrammet. Att få starta en skola har varit roligt, lärorikt, spännande men har också krävt hårt

arbete av all personal på skolan. När man startar en skola anser jag att det är viktigt att ha koll på skolans

styrdokument och utifrån de skapa en vision, för mig har skollagen hela tiden haft en central roll.  Ett viktigt

stycke har varit skollagen 3 kap. 2 §

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Att ge eleverna rätt förutsättningar men också skapa en skola där man vågar sätta gränser och hela tiden arbeta

för trygghet och studiero har varit viktigt för mig.

Jag och personalen var tidigt överens om att vi ville tillsammans med våra elever skapa en framgångsrik skola,

där kvalité och god utbildning är i fokus, en skola där studiero och trygghet är en självklarhet. För mig som

rektor har det varit viktigt att skapa en  organisation där vi pratar om vår undervisning, och känner oss trygg

med varandra. Vi ska lära av varandra, vara öppna för förändringar och ha en hög samarbetsvilja. För att

kontinuerligt  utvärdera arbetet vi gör på skolan och för att systematisk jobba med kvalité är det viktigt att vi på

individnivå och gruppnivå vågar granskar oss själva och med stor respekt hjälpa varandra att bli bättre på det vi

gör. På NTI Vetenskapsgymnasiet Solna har vi jobbat som ett team och satt eleven i centrum.

Några av framgångsfaktorerna har varit samsyn i personalgruppen, gemensamma pedagogiska processer,

kollegiala samtal kring betyg och bedömning, extra anpassningar och ett värdegrundsarbete som involverade

personal och elever.  Längst vägen har vi fler tillfällen stannat upp för att utvärdera det vi gör och för att hitta

nya vägar. Speciellt med tanke på att vårterminen inte blev som någon hade tänk sig, corona-pandemin fick oss

att tänka om och hitta nya vägar. Jag hoppas att alla på skolan, personal och elever är stolta över den skola vi

skapat tillsammans, vi tar med oss allt vi lärt oss in ett nytt läsår och ser till att bli ännu bättre.

Nurcan Aydin, 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

Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING

I jämförelse med förra läsåret kan vi se att betygsfördelningen är snarlik men med en minskning av betygen E

och ökning av betygen B, C och D. Andelen underkända betyg är fortsatt mycket låg, vilket kan bero på ett

fortsatt fokus på en kvalitativ undervisning med variation och extra anpassningar, närvaro, samsyn och

kontinuerlig kartläggning av elevernas behov. Jämförs könsfördelningen av betyg uppnår fortsatt flickor i högre

utsträckning än pojkar A men pojkarnas betyg visar en höjning från läsåret 19-20.
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Samtliga elever uppnådde minst betyget E i svenska och engelska. I Matematik 1c sattes två F på elever som av

olika anledningar slutade på skolan eller sökte om årskurs 1. I Matematik 2c sattes ett F. I Matematik 3c sattes

två F.

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 proven.

NORMER OCH VÄRDEN

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

SKOLAN

Utifrån diagrammen ovan kan vi se en övergripande förbättring jämfört med läsåret 19-20. Tryggheten på

skolan visar samma resultat som föregående år på 96%. Vi har emellertid sett en förbättring rörande hur

eleverna behandlar varandra, där resultatet ökat från 87% till 94%. Har kan vi se att det är pojkarnas

upplevelser som står för den största ökningen.
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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

● Arbetsplatsförlagt lärande

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE

Organisering av undervisning och kollegialt lärande

Undervisning var en grundpelare i arbetsplanen för läsåret 19/20 och fortsatte vara det under 20/21. Vår

ledstjärna var att “Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt

utbildningens mål”. Ett fortsatt starkt fokus på undervisning var således viktigt även i år.

Undervisningen följdes upp genom regelbundna elevavstämningar varje månad, men även genom de veckovisa

mötena mellan lärarlaget och ledningen. På samtliga av dessa möten arbetade all skolans personal tillsammans

för att diskutera och analysera eventuella förändringar vilka behövde göras i undervisningen. Utöver de

schemalagda tiderna fördes en kontinuerlig dialog i kollegiet kring extra anpassningar och justeringar i

undervisningen. Rektor har dessutom gjort flera lektionsbesök under året som legat till grund för utvecklingen

av respektive lärares undervisning.

Under läsåret 20/21 fördelades undervisningstiden jämnt mellan alla lärare, men med ett något större fokus på

matematik- och kemiundervisningen, och den garanterade undervisningstiden stämdes av med jämna

mellanrum. Uppstod oväntade situationer som krävde justering av undervisningen löstes detta genom byten av

lektionspass mellan undervisande lärare för att undvika inställda lektioner. Schemaläggningen har planerats för

att minimera håltimmar för eleverna.

Vi hade även i år en schemalagd “coachtid” varje vecka där alla lärare närvarade och dit elever kunde gå för att

få extra hjälp. För de elever som riskerade underkänt i något ämne eller vilka hade hamnat efter med någon

inlämning var denna coachtid obligatorisk. Varannan vecka hade vi även schemalagda omprovstillfällen för att

snabbt kunna ge eleverna förutsättningarna att klara sina kurser.
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De nyanställda lärarna gick AcadeMedia Acedemys utbildning Betyg & Bedömning under året för att komma in i

rutinerna för en rättssäker och likvärdig bedömning och betygssättning. När det uppstod tveksamheter kring

bedömning diskuterades dessa i samråd med lärarkollegor eller/och rektor.

Fjärrundervisningen var något mer sporadisk det här läsåret men vi var väl förberedda för omställningarna. När

läget tillät började vi successivt ta in ett fåtal elever på närundervisning för att säkerställa att de fick det extra

stöd de behövde. I takt med att smittspridningen minskade tog vi in fler och fler till skolans lokaler samtidigt

som vi tog åtgärder för att säkerställa en coronasäker miljö. Vi fortsatte med ordinarie schema under

fjärrundervisningen och var fortsatt mycket noga med närvaro och agerade direkt om en elev var frånvarande.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Kunskap
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Elevenkäten och betygsresultat visar på att eleverna är nöjda med undervisningen och att de får den ledning

och stimulans som de behöver. Vi har sett en mindre nedgång i nöjdheten med undervisningen, från 100% till

95%, där pojkarna är den grupp som minskat i utvärderingen, vilket inte är anmärkningsvärt då elevantalet har

ökat med cirka 200%.

Även upplevelsen av studiero ser en mindre nedgång från 100% till 95%, vilket även det kan förklaras av

ovanstående. En framgångsfaktor kan vara långsiktigheten och rutinerna rörande en fungerande

klassrumsmiljö, där eleverna får vara delaktiga i utformningen av ordningsregler. Samsyn rådde mellan lärarna

kring upprätthållandet av ordningsreglerna i klassrummet och strategier diskuterades på möten för hur vi bäst

kunde uppnå detta. Frekventa och konsekventa markeringar från såväl ledning som undervisande lärare har

hjälp att skapa en kultur av studiero på skolan. Vidare har det återkommande upplägget på lektionerna, i form

av en gemensam tavelstruktur, bidragit till tydlighet och struktur, vilket vi menar kan ha främjat studiero.

Arbetet med extra anpassningar har fungerat bra. Personalen har haft regelbundna elevavstämningar där

samtal kring extra anpassningar har ingått. Personalen har arbetat med och dokumenterat extra anpassningar

för eleverna i skolans dokumentationsverktyg och haft regelbundna uppföljningar där resultatet av dessa

analyserats och utvärderats. Vi har applicerat de vanligaste extra anpassningarna (ex. tydlighet, hjälp att sätta

igång arbetet, kortare genomgångar) på gruppnivå för att främja ledning och stimulans för samtliga elever.

Utöver detta har individuella anpassningar gjorts för de elever som behövt ytterligare stöd att uppnå målen,

exempelvis andra eller anpassade uppgifter/examinationer. Likt förra året har vi avsatt mycket tid för individuell

ledning och stimulans för de elever som behövt extra stöd. Ovanstående stärks av elevenkäten som visar att

96% av eleverna upplever att de får extra hjälp och stöd om de behöver det.

Knutet till såväl studiero som extra anpassningar har kontakten med vårdnadshavare fungerat fortsatt väl under

läsåret 20/21. Utvecklingssamtal har erbjudits en gång per termin och utförts enligt en struktur vi bestämt

tillsammans i kollegiet. Under samtalen har vi kunnat lyfta eventuella röda flaggor i de diverse kurserna samt

utvärdera elevernas sociala utveckling. I de fall en elev har krävt speciell uppmärksamhet, exempelvis på grund

av frånvaro eller bristande resultat, har ansvarig mentor hållit en kontinuerlig dialog med vårdnadshavare. Den

snabba kontakten som etableras med vårdnadshavare i dessa fall har gjort att elever inte hamnar efter i
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studierna och kan ta igen det de missat. Även genom regelbundna möten mellan ledning och personal

uppmärksammas fall som tidigt behöver fångas upp innan de blivit problematiska.

Den gemensamma utbildning i betyg och bedömning har etablerat samsyn kring bedömningen av elevernas

kunskaper. Samtliga lärare har tidigt haft målsamtal med varje elev där mål för kurserna etablerats vilka följts

upp genom regelbundna individuella samtal kring elevernas måluppfyllelse i förhållande till de personliga

målen. Arbetet har på så vis varit formativt i den mening att en ständig dialog funnits mellan elev och personal

kring vart eleven befinner sig i nuläget och vad som krävs för att uppnå målen. Slutligen har ett konsekvent

arbetssätt kring bedömning möjliggjort enklare samverkan inom kollegiet både kring bedömningsstöd och

gemensamt bruk av bedömningsunderlag.

Undervisnings-utvärderingen från vårterminen 2021 visar att eleverna i hög grad upplever att de får inflytande

över undervisningens upplägg (83%). Vår gemensamma tavelstruktur inkluderar ett utvärderingsmoment där

eleverna får ge uttryck för vad som fungerat bra, mindre bra samt ge önskemål på hur vi ska gå vidare, vilket

tillåter läraren att släppa in elevinflytande i utformningen av undervisningen. Elevinflytande i kursernas innehåll

(läs: ämnesstoff) har varierat beroende på kurs och eleverna har getts stor frihet genom exempelvis flera olika

examinationsuppgifter att välja mellan samt varierande undervisning/lektioner.

Utifrån resultaten på elevutvärderingar och de slutgiltiga betygen kan vi konstatera att undervisningen fungerat

mycket bra under det gångna året. Omställningen till fjärrundervisning skapade vissa utmaningar men

fungerande till sist väl. De rutiner och strukturer vi etablerade under första året fortsatte i år och kommer finnas

med även under kommande läsår då dessa främjar en målinriktad och strukturerad undervisning.

Normer och värden

Värdegrundsarbetet var en viktig del i etableringen av en god skolkultur under det första verksamhetsåret,

någonting som följt med under år två. De nyanställda lärarna inkluderas snabbt i det kollegiala arbetet med att

skapa en kultur av trygghet och studiero på skolan vilket följdes upp regelbundet på möten. Kollegiet har

fortsatt vara mycket synliga i korridorer och allmänna utrymmen för att upprätthålla ordning samt skapa

förtroendefulla relationer med eleverna. Även i år bedöms detta ha fungerat väl. Eleverna har under läsåret

genomfört en likabehandlings- och värdegrundsenkät vars resultat analyserades av ledning och personal

gemensamt på möten. Utifrån resultaten har vi reflekterat kring och implementerat åtgärder för att möta

eventuella brister. Ett exempel på detta var bestämda platser i klassrummet vilket bedöms fungerat väl och som

vi kommer fortsätta med under nästa läsår.

Eleverna har fått ta del av planen mot diskriminering och kränkande behandling både på mentorstider, via

SchoolSoft och andra tillfällen. I samband med detta har det poängteras att ledning och personal alltid kommer

agera direkt i de fall planens vision äventyras. 97% av eleverna har uppgett att de fått fullgod information om

värdegrundsarbetet på skolan och 86% har uppgett att de fått vara delaktiga i värdegrundsarbetet. Det senare

visar en minskning från 100% förra läsåret, någonting vi tar med oss till nästa läsår.
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Värdegrundsarbetet har förankrats i undervisningen i samtliga ämnen till olika grad. Under läsåret har inga

elever läst Samhällskunskap 1b, vilken förra året gav en gynnsam ingång i stora frågor kring demokratiska

värden. Således har vi försökt fylla detta tomrum genom övrig undervisning. Exempelvis har eleverna i Svenska

1 & 2 arbetat med grupper och identitet kopplat till språk; i Engelska 5 & 6 har undervisningen berört mänskliga

rättigheter och globala sociala förhållanden; i Historia 1b/1a1 har eleverna fördjupat sig i HBTQIA+-rörelsen och

ett genusperspektiv finns närvarande i samtliga ämnen. Samtliga lärare har gjort medvetna ansträngningar att

koppla undervisningen till värdegrundsarbetet, även om det passar mer naturligt i exempelvis Religion 1 än i

Matematik 3c. Utöver ordinarie undervisning har värdegrundsarbetet förankrats i mentorstiden, där vi

exempelvis hade många pass om machokultur, samt diverse temadagar och föreläsningar.

Det demokratiska arbetssättet genomsyrar skolans verksamhet, både för kollegiet och eleverna. Vi i kollegiet

har haft regelbundna möten där vi ventilerar idéer, diskuterar framgångsfaktorer, analyserar utmaningar och

kommer överens om en väg framåt. Ett elevråd finns på skolan med representanter från samtliga klasser. Detta

har emellertid inte kommit igång till fullo på grund av ett oförutsägbart läsår schemamässigt. Nästa läsår

kommer elevrådet blir en större del av elevernas inflytande över skolan. Vidare präglar undervisningen av

demokratiska värderingar i så mån att eleverna får mycket inflytande över examinationsformer, undervisningens

innehåll (till en viss gräns) och lektionsstruktur. Någonting vilket har fungerat sämre på grund av pandemin har

varit regelbundna elevrådsmöten; detta blir ett fokusområde under kommande läsår.

Allt ovan har under läsåret resulterat i god trygghet och studiero i skolan, något som reflekteras i elevernas

utvärderingar. Naturligtvis har situationer uppstått där vi behövt agera både proaktivt och reaktivt, men på det

stora hela är vi på god väg mot den skolmiljö vi formulerat i vår vision. Vidare har allt arbete vi påbörjat under

närundervisningen fortsatt när omställningen gjordes till fjärrundervisning.

Kollegialt lärande

Under förra läsåret etablerades väl fungerande rutiner för kollegialt lärande vilka fortsatt under året.

Schemalagda möten varje vecka ägnas till kompetensutveckling, planering av ämnesöverskridande samarbeten,

analys av olika undervisningssituationer samt diskussion kring hur vi stärker undervisningen ytterligare. Vidare

har rektor gjort lektionsbesök vid ett antal tillfällen och haft uppföljningsmöten baserat på dessa. I samband

med undervisningutvärderingarna har personalen gemensamt diskuterat varandras framgångsfaktorer och

utmaning för att lära av varandra så mycket som möjligt. Då kollegiet under året bestått av fem undervisande

lärare har dessa även utanför de schemalagda mötena haft goda möjligheter att samarbeta. Vi vill ha en

prestigelös miljö med högt i tak. Arbetet fortsätter men i nuläget bedöms att vi är på god väg.

Vidare har personalen haft en återkommande utbildning tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten

rörande hur vi bättre identifierar och möter elevernas individuella behov och planerar proaktivt, vilket vi ska

fortsätta med under nästa läsår. Här har teori blandats med praktik då vi fått utbildning av SPSM,

implementerat det i vår undervisning och analyserat resultatet. Detta gav många värdefulla teoretiska insikter
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samt användbara praktiska verktyg vi kommer fortsätta använda framöver. De nyanställda lärarna har även gått

kursen i betyg och bedömning för att säkerställa samsyn inom detta område.

Slutsatser

Utifrån ovan drar vi slutsatsen att undervisningen och det kollegiala lärandet fungerat väl under året. I de fall

utvärderingar visar brister, även om de är små, agerar vi gemensamt på dem direkt. Resultatet av detta är att

icke godkända betyg är minimala och andelen elever som uppnår eller överträffar sina målbetyg är mycket hög.

Det finns alltid utrymme för förbättring och under kommande läsår fortsätter arbetet med att stärka

undervisningen ytterligare och lära av varandra så mycket som möjligt. I nuläget fungerar det kollegiala lärandet

väl men det kan utvecklas ytterligare. Under kommande läsår kommer undervisande lärare göra lektionsbesök

hos varandra och tillsammans arbeta för att stärka varandras undervisning. Vi kommer även fortsätta arbeta på

det spår SPSM satte oss på med sin utbildning; fokus kommer att ligga på lektionsdesign. Rektor kommer också

att ha fokus på lärarnas ledarskap i klassrum genom frekventa lektionsbesök och uppföljningssamtal.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Under förra läsåret gick rektor och de tre då undervisande lärarna en gemensam utbildning i betyg och

bedömning via Karlstad universitet som etablerade en grund för samsyn och samarbete i bedömningen av

elevernas kunskaper. De två nyanställda har under året gått samma utbildning.

Bedömningarna har varit allsidiga genom att samtliga lärare använt en bredd av examinationsformer för att

möjliggöra att eleverna visar sina kunskaper på många olika sätt. I arbetet med likvärdiga bedömningar har olika

strategier använts. Exempelvis användes anonymiserade prov under vårterminen och vid flera tillfällen har

lärare hjälps åt vid rättning och bedömning av elevers arbete. Sambedömning har uppmuntrats och använts i

hög grad under året. Matematiklärarna har gemensamt konstruerat och rättat sina större prov och övriga lärare

med samma/snarlika ämnesbehörighet har använt varandra som stöd i bedömning av elevernas kunskaper.

Rektor har även funnits konstant tillgänglig om någon lärare ville ha stöd kring en svår bedömning. Vidare

etablerades rutiner kring dokumentation under förra läsåret och har följt med under året för att säkerställa en

pålitlig och löpande bild av elevernas kunskapsutveckling.

I takt med att vi växer som skola kommer ännu större möjligheter finnas till kollegialt samarbete kring

bedömning tack vare fler ämneskollegor. Vidare har vi tidigare etablerat kontakt med andra skolor i huset kring

framtida samarbeten kring bedömning, vilket kan utvecklas under kommande läsår. Vi har under året fått delta i

digitala möten med ämneskollegor från andra enheter för att diskutera de nya ämnesplanerna i matematik och

engelska. Detta är ytterligare en resurs som kan användas i större utsträckning framöver.

Utvärdering av bedömning och betygsättning
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Bedömnings och betygssättning fungerar i nuläget väl. I början av varje läsår har samtliga lärare målsamtal med

elever för att etablera en nivå att sträva efter. Utifrån dessa förs en kontinuerlig dialog med eleverna kring hur

de ligger till i förhållande till sina mål (och betygsstegen i sin helhet) samt vad som krävs för nästa nivå.

Bedömningsarbetet är på så vis formativt. Elevernas kunskapsutveckling förmedlas som sagt löpande, men även

mer formella arenor för detta finns i form av uppföljningssamtal på vårterminen och utvecklingssamtal varje

termin. Vid utvecklingssamtalen har undervisande lärare skrivit ett omdöme om hur varje elev ligger till i ämnet

i fråga där både styrkor och utvecklingsområden lyfts fram. Under kommande läsår ska ett nytt verktyg testas

där vårdnadshavare kan få en lättillgänglig översikt av elevernas uppnådda förmågor och resultat.

Som nämnt ovan använder samtliga lärare en bredd av olika examinationsformer för att i största möjliga mån

skapa en komplett bild av elevernas kunskaper. Eleverna ges även stort inflytande över hur de vill examineras.

Lärarna använder Skolverkets bedömningsstöd, arbetar med sambedömning och har ett kontinuerligt

samarbete gällande svåra frågor om betyg och bedömning. Inga nationella prov har genomförts under året,

men rutiner finns på plats för analys av provresultat i förhållande till övriga resultat.

Nya lärare går utbildningen i betyg och bedömning för att säkerställa att vi alla arbetar utifrån en gemensam

grund i vårt arbete. Därefter sker samarbetet i kollegiet löpande och utmaningar lyfts på regelbundna möten.

Slutsatser

Utifrån resultaten på elevutvärderingar och de slutgiltiga betygen kan vi konstatera att undervisningen fungerat

bra under det gångna året. Ytterst få elever nådde inte måluppfyllelse och för dessa finns en plan framåt. Vidare

nådde en stor andel höga betygsnivåer. De oförutsägbara direktiven kring fjärr- eller närundervisning var en stor

utmaning för kollegiet men vi bedömer att detta löste sig så bra det hade kunnat. Skolan har en god kultur

gällande studiero och resultat vilken ska bevaras i takt med att vi växer. Fokus ligger fortsatt på anpassningsbar

långsiktighet för att låta våra rutiner ge utdelning, och betyg och utvärdering pekar på att vi gör ett bra jobb

hittills.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsa hur under året i huvudsak bestått av rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Även

skolläkare och skolpsykolog har varit delaktiga i elevhälsoarbetet i mindre utsträckning. En studie- och

yrkesvägledare finns numera på plats. Rektor och elevhälsoteamet har haft veckovisa möten för att skapa

tydliga rutiner för att elevhälsoarbetet ska bli så bra som möjligt.

Skolsköterskan har haft hälsosamtal med alla elever som går i årskurs 1. Vidare har kuratorn haft återkommande

enskilda samtal med elever. Elevhälsan har vid vissa tillfällen deltagit i på lektioner och varit drivande i projekt

kring värdegrund och hälsa. Utifrån de regelverk som fanns för de olika elevhälsofunktionerna fortsatte deras

arbete i så stor utsträckning som möjligt även under fjärrundervisningen.
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Då elevhälsan inte varit närvarande varje dag har hela personalen arbetat för att t.ex. främja närvaro.

Undervisande lärare har rapporterat närvaro i början av varje lektion. Mentor ansvarar sedan för att skyndsamt

utreda eventuell frånvaro och koppla in elevhälsan då behov finns. Vi har även varit noggranna med att jobba

med extra anpassningar under ordinarie undervisning för att undvika behovet av åtgärdsprogram och särskilt

stöd, vilket bedöms har fungerat väl.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan har stöttat elevernas utveckling mot målen på olika sätt. Skolsköterskan har genom sina hälsosamtal

kartlagt vad vi på skolan behöver jobba mer med, både ur ett förebyggande med också främjande perspektiv.

Ett av våra mål under läsåret var att ha en närvaro på 90%, vilket vi lyckades med. Under året pendlade

närvaron mellan 88-93%. Vi har arbetat med att skyndsamt fånga upp elever som varit frånvarande genom att

ha en nära dialog och göra frånvaroutredningar. Under läsåret har vi fortsatt arbetet med en kultur som ska

främja närvaro genom trygghet och att tidigt påvisa korrelationen mellan närvaro och studieresultat. Vi har

även arbetat närvarofrämjande genom att konstruera så intressant och engagerande undervisning som möjligt.

Mentorerna har pratat med eleverna om lång- och kortsiktiga mål samt värdet av närvaro för att uppnå dessa.

Under fjärrundervisningen har elever som uppvisat hög frånvaro och riskerade att inte nå sina mål kommit in till

skolan för närundervisning. Här har mentor tagit omedelbar kontakt med vårdnadshavare om eleven är

frånvarande.

En framgångsfaktor har varit arbetet med extra anpassningar som alla undervisande lärare har ägnat mycket tid

åt. Samarbetet med elevhälsoteamet har varit värdefullt för att identifiera elevernas individuella behov och

göra undervisning så bra som möjligt för dem. Våra elevavstämningar har fungerat bra för att skyndsamt fånga

upp elever där extra anpassningar inte har räckt till. Rektor som deltar i avstämningsmöten tar sig anmälan till

elevhälsan där arbetet sedan fortsätter. På elevhälsomöten bestäms vem som ska göra utredningen och detta

följs upp på nästa möte. “Modell över arbetsgången med stödinsatser” som finns i Skolverkets allmänna råd

“Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” har också använts och kommer fortsätta

användas nästa läsår.

Elevhälsans samarbete med undervisande lärare har utvecklats, men förbättringutrymme finns under nästa

läsår. På grund av begränsade tjänster har samarbetet primärt bestått av olika projekt och dialoger kring elever.

Under kommande läsår kan elevhälsan integreras i högre gradinom ramen för den ordinarie undervisningen.

Slutsatser

De rutiner som ligger till grund för elevhälsoarbetet har fungerat bra och kommer fortsätta användas under

nästa läsår. Detta är viktigt för att snabbt kunna fånga upp elever och främja deras lärande och välmående samt

för att stötta lärarna i att undervisa så bra som möjligt. Samarbetet mellan elevhälsan och lärarkåren behöver

utvecklas ytterligare under läsåret 2021/2022. Elevhälsan behöver också fortsätta bygga förtroendefulla
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relationer med eleverna trots begränsade tjänster. Vi kommer fortsätta arbeta förebyggande och främjande

med närvaro, sömn, trygghet och studiero samt snabbt åtgärda problem som dyker upp.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

På grund av COVID19 har samverkan med omvärlden i form av universitet, högskolor och företag varit mycket

begränsad. Förhoppningsvis kan vi under nästa läsår komma igång med detta på riktigt. Lärare har ansvarat för

kontakt och samarbete med Brottsoffermyndigheten, Astronomisk Ungdom och Rookie Start-Ups under läsåret

för workshops om den nya sexualbrottslagstiftningen och samtycke samt information om ovanstående program.

Även inom programmeringen inleddes ett projekt med Hackathon. På grund av bristande intresse hos eleverna

blev det inget, men vi hoppas på ett samarbete under nästa läsår igen.

En studie- och yrkesvägledare har funnits som en digital resurs under läsåret. Hon har ansvarat för information

och workshops om högskolor, universitet och andra vägar att ta efter studenten samt funnits tillgänglig för

individuella samtal för eleverna. Mentorerna har agerat som förlängningar av SYVs uppdrag genom information

och workshops på mentorstiderna. Denna samverkan kan utvecklas under kommande läsår när vi får våra första

årskurs treor. Detta gjordes även när eleverna hade fjärrundervisning.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Integreringen i undervisningen har i stort sett varit obefintlig med undantag för Brottsoffermyndigheten. Det

har funnits idéer och planeringar som av uppenbara skäl har fått skjutas till nästkommande läsår. Vi vill under

nästa år lägga fokus på att göra lärorika och roliga studiebesök och ta in gästföreläsare från intressanta företag

och organisationer. Vidare kommer vi i takt med att eleverna närmar sig studenten lägga mer tid på att

integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen för att inspirera eleverna för framtiden.

Personalen har god kunskap om hur kön och bakgrund påverkas studie- och yrkesval och har arbetat med detta

som del av teman rörande normer, manlighet och kvinnlighet. Detta kan givetvis utvecklas ytterligare under

nästa läsår.

Eleverna har fått grundläggande information om utbildningsvägar och yrken via studie- och yrkesvägledare samt

mentorer. Detta kan fördjupas väsentligt nästa läsår, primärt för eleverna i årskurs tre.

Slutsatser

Pandemin har satt käppar i hjulet för våra ambitioner att samarbeta med företag och lärosäten för högre

utbildning. Till hösten tar vi nya tag och hoppas på att bristen på svåra restriktioner tillåter detta.
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OM NTI GYMNASIET

Huvudman för NTI Vetenskapsgymnasiet Solna är NTI Gymnasiet Makro AB, som är en del av AcadeMedia.

NTI Vetenskapsgymnasiet Solna 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 Solna

Utbildningar och elever

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

TE-programmet Teknik 27 13 0

NA-programmet Natur 28 15 0

Totalt* 55 28 0

*Antal elever oktober 2020

Personal

Under läsåret 2020/2021 bestod personalen av rektor, fem undervisande lärare, skolsköterska, skolkurator,

specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Även skolläkare och skolpsykolog fanns tillgänglig vid behov.

Organisation

På skolan finns 8 lärare som sitter i två olika personalrum. På måndagar har vi lärteamsmöte där det är fokus på

kollegialt lärande, systematisk kvalitetsarbete och skolutveckling. Rektor leder mötena på måndagar. Rektor och

EHT, som består av skolsköterska, kurator  och specialpedagog, har också elevhälsomöte tillsammans, där även

lärare kan delta vid behov. Även skolläkare och skolpsykolog deltar vid behov. Varannan onsdag  har hela

personalgruppen också ett personalmöte som leds av rektorn.
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Lokaler

Skolans lokaler ligger på Tomtebodavägen 3A i Solna, lokalerna är nyrenoverade och har byggts om inför

skolstarten 2019/2020. Ytan är ca 980 kvm. I skolbyggnaden finns också annan gemensam yta och cafeteria.

Skolan ha också ett skolbibliotek som kontinuerligt  fylls på med böcker. Skolans specialsal är ett våtlabb för

undervisning i t.ex. Kemi, fysik och biologi. Skolan har också ett Makerspace/biolabb. Idrott och hälsa 1 är den

kurs som delvis bedrivs utanför skolans lokaler. Vi hyr en idrottshall ca 10 minuter bort. Eleverna får tid före

och/eller efter lektionen för att byta om/duscha. Lunchrestaurangen ligger i en närliggande byggnad.
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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.
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Du kan läsa mer om NTI Gymnasiets strategier för att alla ska lyckas och vårt systematiska kvalitetsarbete på

www.ntigonline.se

BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER

Undervisning
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Trygghet
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Upplevd kvalitet
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