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REKTOR HAR ORDET

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm har på några få år utvecklats från en liten skola med några få klasser till en

mellanstor skola och nio klasser. Med sitt centrala läge och goda pendlingsmöjligheter och ansvarsfulla

pedagoger har skolan bra förutsättningar att attrahera elever från många delar av Storstockholm. Vi har månat

om att behålla den lilla skolans trivsel och har lyckats hålla fast vid skolans värdegrund som för oss  handlar om

trygghet, bra bemötande och utrymme för alla att vara den de är. Att växa fort som organisation har haft sina

utmaningar och har ibland gjort att vi har fått lägga energi och fokus på områden som är självklara på mer

etablerade skolor. Personalomsättningen har varit låg under våra första år och vi börjar nu hitta former för

samarbeten så att vi kan fortsätta att utveckla skolan och undervisningen ytterligare. Alla lärare har legitimation

i sina ämnen de undervisar i eller går lärarutbildningen samtidigt som de arbetar på skolan. Vi har arbetat mot

våra fokusområden och har försökt hitta gemensamma områden där vi kan utveckla undervisningens

effektivitet på bred front och i alla klassrum. Eleverna ska känna igen sig i lärarnas struktur, planering och

arbetssätt oavsett kurs.

Läsåret 20/21 präglades av pandemins konsekvenser och den distansundervisning som vi tvingades bedriva. Vi

har haft ett starkt fokus på att försöka hålla elevernas och personalens motivation på en så hög nivå som

möjligt. Pandemin har påverkat undervisningens effektivitet och elevernas resultat. All personal har dock dragit

ett tungt lass för att skapa bra förutsättningar till lärande på distans. Det pedagogiska ledarskapet har handlat

mycket om att försöka ge lärarna motivation, inspiration och minimera eventuella hinder för undervisningen.

Det har varit inspirerande att se personalens ambitioner och insatser för att ge eleverna det de behöver .

Lärdomarna är många men kanske den viktigaste är att vi som skola har kapacitet att möta en stor förändring på

kort tid och att många elever insåg att skola och undervisning har en viktig och betydande roll för deras framtid,

många elever har uttryckt att de saknar skolan, lärarna, riktig undervisning och sina klasskompisar.

Kommande läsår behöver vi förbättra skolans resultat och ett förbättrat arbete med resultatanalys, uppföljning

och beslut om rätt åtgärder är nödvändigt. Det finns en bra bas att arbeta från med en hög grad av trivsel,

trygghet och verktyg för resultatuppföljning.
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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

Avgångselever

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM

Examensgraden på skolan ligger under rikssnittet och är en försämring från föregående år. Våra analyser av

orsakerna till det försämrade resultatet visar på flera områden som behöver utvecklas. När vi tittar på vilka

kurser eleverna har svårt att nå godkända betyg i så är det en ganska bred spridning mellan kurserna men det är

samma elever som till stor del återkommer i statistiken.

Skillnaden mellan programmen är stor, NA 79 % och TE 60 % och även mellan könen så är skillnaden stor där

flickorna hade en examensgrad på 90% och pojkarna endast 67 %. Med något enstaka undantag så gick alla

flickor på naturprogrammet.
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GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

När det gäller genomsnittlig betygspoäng (GPB) så ser vi likheter med resultaten för skolans examensgrad. Båda

programmen ligger under snittet för riket och pojkarna ligger lägre än flickorna. Sett över tid ligger

NA-programmet kvar på samma nivå men fortfarande lägre än riket. Positivt är att vi ser en förbättring vad

gäller flickorna (GBP] på NA-programmet i jämförelse med föregående år. De ligger också i nivå med flickorna på

NA i riket vilket är bra.

Samtliga elever

Betygsfördelning
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En stor andel av skolans F finns i matematikkurserna. Trots att våra elever har sökt till och läser på

naturprogrammet och teknikprogrammet har vi elever som inte når godkänt på de inledande mattekurserna

årskurs ett (matematik 1c och 2c]. Detta kommer att diskuteras i ämneslaget matematik/fysik. Tittar vi på

betygen i de högre mattekurserna finns det varierande resultat men en tydlig positiv trend finns vad gäller

matematik 4, positiv trend (35% F 2020 till 14 % F 2021) samt matematik 5, positiv trend (39% F 2020 till 3 % F

2021).

För att lyckas med arbetet att öka examensgraden på skolan behöver vi få fler elever att klara de

behörighetsgivande kurserna. Som exempel har 17 procent av eleverna fått betyget F i matematik 1c samt

engelska 5. I skolans arbetsplan fokuserar vi på att följa upp elevernas resultat med större frekvens för att på så

sätt tidigt kunna sätta in åtgärder.

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.
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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

Andelen elever som känner sig trygga på skolan ligger på en hög och jämn nivå över tid. Andelen elever som

anser att eleverna behandlar varandra på ett respektfullt sätt ökar totalt sett över hela skolan och vad gäller

pojkar. Hos flickorna ser vi dock en minskning när det handlar om respektfullt bemötande. När vi tittar noga på

dessa siffror ser vi att det varierar mellan klasserna och att några klasser sticker ut  och att det finns ett behov

av att arbeta med värdegrundsfrågor i dessa klasser. Tidigare år har skolan haft en tjejförening med syfte att

stärka flickorna på skolan så att de bland annat kan nätverka över programgränser och årskurser. Vi ser behov av

att stötta eleverna att återuppta arbetet med de föreningar som var aktiva innan pandemin nu när när skolan

återgår till närundervisning.
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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

Skolans lärteamsarbete har förlagts till måndagar då vi har haft konferenstid för all personal. Där har skolans två

förstelärare tagit ansvar för arbetet med att förbättra skolans processer kopplat till undervisning och elevernas

lärande. Ramarna för förstelärarnas arbete har varit

Uppdrag 1 - En likvärdig undervisning som möter varje elevs behov

Uppdrag 2 - Kollegialt lärande för en effektfull undervisning

Uppdrag 3 - Samverkan på huvudmannanivå

Läsåret inleddes med en digital  föreläsning med Helena Wallberg med utgångspunkt från hennes bok

Lektionsdesign. Föreläsningen följdes upp med en workshop och diskussioner ledda av skolans

förstelärare.Under läsåret återkom vi till olika kapitel i boken och försökte koppla de diskussioner och tankar

som Helena beskrev till undervisningen på skolan. Lärteamstiden har utöver workshop kring litteratur även

innehållit auskultationer av varandras lektioner, förstelärare har auskulterat lektioner. Vi har även lyft fram goda

exempel för att inspirera varandra.

Vi har strävat efter att få till ett schema med sammanhållna skoldagar utan håltimmar och har försökt

organisera så att eleverna har korta arbetsdagar. Morgonlektionerna startar 08.30 då vi har många elever som

pendlar från förorten. Labbtid finns utlagt i kemi, fysik och biologi och eleverna labbar i halvklass.

Då en stor del av undervisningen genomfördes digitalt blev också fokus i diskussionen att försöka hitta strategier

för bibehållen kvalitet i undervisningen, hur motiverar vi oss själva för att orka hålla en hög nivå under

distansperioden och hur möter vi de signaler som vi får från eleverna vad gäller bristande motivation och under

året ökade frånvaro. Inför detta läsår valde vi att styra om timplanen så att vi lade fler undervisningstimmar i

matematik 1c med bakgrund att vi upplevde att flera elever hade bristande förkunskaper när de började sina
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studier på våra program. Syftet var att lägga till en timmes extra mattelektion under höstterminen för att på så

sätt bättre kunna möta elevernas olika behov. Elever från två klasser delades in i tre grupper utifrån behov.

Övergången från reguljär undervisning till  distansundervisning var redan genomförd under vårvintern 2020 och

vi hittade snabbt en bra struktur som blev tydlig för både lärare och elever. Med andra ord hade vi en plan för

hur distansupplägget skulle se ut när läsåret startade. Det vi hade lärt oss från vårterminen var vikten av en

tydlig planering och struktur där eleverna kunde känna igen sig oavsett lärare och kurs. Vi förde fram tydliga

regler kring lektionens genomförande och vad eleverna förväntades göra. Under läsåret hade vi ett digitalt

erfarenhetsutbyte med NTI Södertörn kring distansundervisning. Utbytet var uppskattat av alla inblandade och

gav mersmak så att vi följde upp med ytterligare ett möte innan läsåret var slut. Kommande läsår fortsätter

samarbetet i form av sambedömning av NP.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

I elevernas enkätsvar kring utvärdering av undervisningen går det över tid att se en tydlig negativ trend inom

flera områden (tydliga instruktioner, arbetsro under lektionerna, inspiration, information om studiestatus,

ramar för kursens upplägg, feedback på studieresultat, stöd från läraren). Det område som ligger på samma nivå

över tid är elevens uppfattning om lärarens förväntningar på eleven. En del av resultaten kan tillskrivas ett

utmanande år med distansundervisning då det ibland har varit svårt att motivera och inspirera elever i ett

digitalt klassrum. Vi behöver genomlysa alla delar i vår organisation för att ännu bättre lyckas med att nå fram

med inspirerande och utmanande undervisning som träffar mer rätt i klassrummet.  Under läsåret hade vi ett

samarbete med Helena Wallberg som höll en föreläsning kring sin bok “lektionsdesign”. Föreläsningen och

boken var sedan ett underlag för vårt kollegiala lärande. Våra fokusområden i våra diskussioner var

differentiering av undervisningen med underrubriker som explicit undervisning, studiero, engagemang,

nyfikenhet och förväntningar. Det kollegiala lärande leddes av skolans förstelärare samt specialpedagog.

Målsättningen är att alla lärare ska sträva mot differentierad undervisning och medveten lektionsdesign. Utifrån

det har vi arbetat fram ett gemensamt förhållningssätt och har enats om några gemensamma nämnare som alla

lärare ska förhålla sig till.

- Gemensam mall för kursplaneringar (eleverna ska känna igen sig oavsett ämne/kurs).

- Alla elever ska föra anteckningar med penna och papper, kalender, papper och penna delas ut till alla

elever i åk. 1

- Alla elever ska ha kunskap om studieteknik och studieplanering.

- Vi vill att eleverna “äger” sina studier och att de har kunskap om alla delar i sina studier som är viktiga

för att lyckas t.ex. individuell studieplan, kunskap om hur viktiga digitala verktyg fungerar.

Till hösten startar vi ett nytt projekt som vi kallar för “checkpoint höstlovet” som syftar till underlätta och ge

stöd till eleven vad gäller övergången från grundskola till gymnasium som för många elever är ett stort steg.

Konkret handlar det om att vi som skola ska tillgodose elevernas basbehov som lokalkännedom, inloggningar,

schema etc. Vi vill att alla elever ska ha verktyg och resurser för att planera sina studier.
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Normer och värden

Jämställdheten på skolan är ett område som vi under åren till och från  har observerat och diskuterat i olika

forum. När skolan startade för fyra år sedan var det en majoritet pojkar som sökte och kom in på skolans

program. Skolans tjejförening (vilande detta läsår p.g.a. pandemin) kom till utifrån de observationer och

signaler vi fick från elever och personal. Vi såg ett stort behov att lyfta flickorna på skolan så att de gavs

likvärdiga möjligheter till att ta plats, få samma utrymme som pojkarna och vi behövde skapa en plattform så att

de kunde nätverka med andra flickor på skolan oavsett program och årskurs. Behovet att fortsätta arbetet med

jämställdhet finns kvar, könsfördelningen är 70/30 där pojkarna är i majoritet. När vi tittar på elevernas

studieresultat ser vi att flickorna ligger i nivå med riket vad gäller GBP men att pojkarna ligger klart under

rikssnittet. Här finns ett arbetsområde som behöver lyftas i arbetsplanen. Märkligt nog har pojkarnas nöjdhet

med undervisningen ökat markant i jämförelse med föregående år (från 79% till 86%), rimligtvis borde det ha

påverkat deras resultat. De behov och utvecklingsområden som vi behöver arbeta vidare med inom

jämställdhet är för pojkarna studieresultaten, hur kan vi som skola ge pojkarna bättre förutsättningar att lyckas

med sina studier. Utifrån att flickorna är färre till antalet behöver vi stötta dem vidare socialt så att de får

förutsättningar att skapa kontakter med flickor på annat program och i andra årskurser.

När det gäller inflytande och elevernas möjlighet att påverka undervisningen så är alla klasser involverad i

planeringen av kurserna. Kommande läsår återupptas även våra klassforum som syftar till att ge eleverna

möjlighet att påverka sin skolgång.

Tryggheten på skolan är sammanfattningsvis god men i vissa klasser ser vi att både trygghet och studiero

behöver förbättras. De insatser vi har gjort under läsåret är att vi har följt upp resultaten av elevernas upplevda

trygghet och upplevda studiero. I en klass genomförde vi en workshop med elever, föräldrar, mentor och

skolans elevhälsoteam. Syftet med workshopen var att tillsammans med elever och vårdnadshavare lyfta fram

de utmaningar som fanns i klassen samt förslag på  lösningar hur klassen tillsammans kan bidra till ett bättre

studieklimat under lektionerna. Workshopen gav resultat och både trygghet och upplevd studiero förbättrades i

våra uppföljningar.

Kollegialt lärande

Pandemin har påverkat och till viss del begränsat arbetet med det kollegiala lärandet i våra lärteam. En stor del

av tiden har ägnats åt distansundervisningens utmaningar. För att minimera smittspridningen på skolan

genomförde vi alla möten mixade med personal på plats på skolan och annan personal som deltog på distans.

Upplägget har utmanat  har utmanat effektiviteten på våra möten men har ändå hållit en god nivå.

Slutsatser

Kommande läsår lyfter vi in vårt kollegiala lärande i ett nytt forum då vi omorganiserar oss utifrån att skolan

växer med fler lärare. Vi håller kvar ämneslagen med kommer att förlägga en stor del av vårt kollegiala lärande i

programarbetslagen (NA och TE). Utöver det så har vi skolgemensamt LTT-möten på måndagar som leds av våra
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förstelärare. För att ge det kollegiala lärandet bästa förutsättningar behöver skolans resultat förtydligas för all

personal så att målbild och riktning ägs av alla inblandade (ledning, EHT, lärare, admin). Under skolans fyra år

har vi hittat skolans identitet som bygger på bra bemötande, trygghet och nyfikenhet på naturvetenskap och

teknik. Nästa steg blir att arbeta ännu hårdare med resultatuppföljning.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Diskussioner kring betyg och bedömning har formaliserats på ämneslagsmöten men också informellt mellan

lektionerna då lärarna har placerats i sina arbetsrum utifrån sina ämneskombinationer. Till exempel så har

lärarna i matematik och fysik har delat arbetsrum samt lärare i biologi och kemi.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Eleverna har fått information om sina resultat via kursmatrisen i Schoolsoft men även i google classroom där

lärarna fortlöpande ger framåtsyftande återkoppling på inlämnade uppgifter. I mattekurserna genomför

eleverna självtester varje vecka på E-nivå för att få återkoppling på om de ligger i fas i sina studier. Alla lärare

genomför regelbunden återkoppling på elevernas resultat. Utöver det så har information förmedlats till elever

och vårdnadshavare i samband med utvecklingssamtalen. Lärarna har regelbundet använt sig av Skolverkets

bedömningsstöd och har i stor utsträckning använt sig av sambedömning i samband med rättning av prov.

Nationella prov har inte genomförts då det har varit pandemi.

Slutsatser

Kommande läsår vill vi ge lärarna bättre förutsättningar för att arbeta med sambedömning och kommer

tillsammans med NTI Vetenskapsgymnasiet Solna och NTI Södertörn genomföra gemensamma

sambedömningar inom samtliga nationella prov.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Skolans elevhälsoteam har bestått av rektor, skolsköterska, specialpedagog och kurator. Mötestiden på  två

timmar per vecka har varit organiserad så att vi har arbetat främjande och förebyggande för att eleverna ska

lyckas med sina studier. Pandemin och distansundervisningen har varit en utmanande faktor för hela skolan och

inte minst för elevhälsoarbetet på skolan. Många elever har påverkats negativt av distansundervisningen och en

stor del av vårt arbete har handlat om att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande men också

underlätta för lärarna så att de får bra förutsättningar att klara av sitt uppdrag. Vi har med olika insatser försökt

att fånga upp de elever som har haft behov av olika stödinsatser.

Elevhälsoteamet har varit en viktig motor i det systematiska kvalitetsarbetet där vi har diskuterat och utvärderat

de insatser som har genomförts. Rektor och specialpedagog har regelbundet har avstämningsmöten för att följa

upp åtgärdsprogram, resultat, klassobservationer etc. Då pandemin har påverkat elever och personal så har
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elevhälsoteamet tagit en större roll vad gäller att förebygga personalens välmående. Elevhälsoteamet har under

läsåret arbetat med elever på både individ och framför allt gruppnivå. Bland annat har en inventering

genomförts av elevernas mående under distansundervisningen. Tips och idéer har delats i Academedias olika

forum på Workplace. Elevernas resultat har följts upp i samband med elevavstämningen (EWS).

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Samarbetet mellan EHT och mentorer har organiserats så att mentorerna gör en anmälan till EHT om oro finns

för en elev. Ärendet tas upp på kommande möte, ofta med mentor närvarande. Insatser bestäms och

utvärderas veckan efter.

För några år sedan gick hela skolans elevhälsoteam på Academedias fortbildning och närvarofrämjande  arbete.

De verktyg vi fick med oss då har vi försökt applicera på skolan så att det passar vår verksamhet. Under

pandemin ser vi att frånvaron har ökat hos de elever som redan innan pandemin visade på riskfaktorer för att

hamna i ett frånvarobeteende. Mentorerna har på veckobasis följt upp sina elevers frånvaro för att snabbt få

fatt i vilka hinder som finns för att eleven kommer till skolan/deltar i undervisningen på distans.

För elever med hög frånvaro gör mentor en frånvarokartläggning för att identifiera varför eleven inte går i

skolan.

Slutsatser

Kommande läsår kommer ett fokusområde vara att arbeta med att underlätta och utveckla samarbetet mellan

EHT, mentorer, undervisande lärare och arbetslag. Vi kommer att arbeta mer omfattande och intensivt med

elevuppföljningar vad gäller kartläggningar, studieresultat, närvaro, insatser, anpassningar, mående etc. Syftet

med detta är att all personal på skolan behöver få en större kännedom om skolans resultat i ovan nämnda

områden. I och med att skolan bildar två programarbetslag kommer elevhälsoteamet ha en mer naturlig

plattform att diskutera elevernas resultat med mentorerna inom programmet. Ett annat utvecklingsområde är

att förtydliga och effektivisera de resurser som går under rubriken stöd. För personalen handlar det om en tydlig

uppdragsbeskrivning och en tydligare koppling mellan kurser och stödstugor.
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SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

Samverkan med arbetsliv, högskola och universitet har varit minimalt under pandemin. Under LTT (lärteamstid)

har vi haft ett erfarenhetsutbyte med lärare på KTH med syfte att diskutera examinationer. Kommande läsår är

ambitionen att återuppta studiebesök, laborationer på Vetenskapens hus, teaterupplevelser och projekt med

organisationer utanför skolan.
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Utvärdering av samverkan med omvärlden

Skolan hart haft en studievägledare anställd som i första hand har erbjudit enskilda samtal samt

klassinformation .Kommande läsår styr vi upp vägledningen med ökad struktur i form av klassbesök, individuell

vägledning och information till personal. Det finns också ett stort behov av att synliggöra vägledningen för

eleverna. Personalen har utifrån egen erfarenhet bidragit till att informera eleverna om olika utbildningsvägar. I

alla kurser lyfter lärarna genusfrågan och hur social bakgrund påverkar elevernas val av studieväg.

Slutsatser

Under läsåret klev skolan in i ett EU-finansierat internationaliseringsprojekt med utbildningsaktörer från

Danmark, Malta, Nederländerna, Spanien och Italien. Projektet löper över flera år och ska resultera i utbyten

digitalt och fysiskt på lärar och elevnivå. Samarbetsprojektet som kretsar kring hydroponisk odling ska (förutom

de sociala effekter vi får av utbytet) leda till att intresset för naturvetenskap och teknik ökar hos elever och

personal. Eftersom pandemin har gjort det svårt att bedriva projekt med andra aktörer utanför skolan så har

detta område varit svårt att genomföra då vi inte har haft etablerade kontakter inom räckhåll. De som vi har

haft samarbete med (Vetenskapens hus och Tekniska muséet har haft helt stängda verksamheter och pandemin

har omöjliggjort att ta med sig klasser till muséer och teatrar. Även Jernkontorets projekt där skolan är

samarbetspartner har legat på is under pandemin.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Undervisningen

-Fortsatt arbete med att koppla ihop forskning, beprövad erfarenhet, workshops och föreläsningar till det som

sker i klassrummet.

Tätare elevuppföljning genom förbättrad resultatanalys i EWS (Early Warning System)

- tidigare kunna sätta in anpassningar och följa upp åtgärder

Förbättrat språkstöd

- då skolan har en stor del elever med annan språkbakgrund än svenska är detta nödvändigt

Språkutvecklande arbetssätt

- eleverna behöver utveckla sitt vetenskapliga skrivande, förståelser av texter och förmågan att

presentera arbeten muntligt.

Effektivisering av stöd utanför klassrummet

- flera av våra elever behöver stöd utanför lektionerna för att komma vidare med sitt lärande. Det

handlar om allt från rent ämnesstöd till studieteknik. Eleverna ska efter tre år på gymnasiet vara

förberedda för studier på högskola och universitet och vi behöver även ge dem rätt verktyg i form av

studieteknik. Vi behöver koppla ihop stöd (utanför lektionstid) med undervisningen på lektionstid.
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Förmå eleverna att äga sina studier i större omfattning, ökad förväntansgrad.

- många elever behöver öka förståelsen för och se sambandet mellan egen tid för studier och resultat. Vi

behöver motivera eleverna i större utsträckning att ta ännu större ansvar för sina studier.

Öka jämlikheten mellan pojkar och flickor

- Pojkarna ligger efter flickorna inom flera resultatområden  (examensgrad, GBP, trygghet) och

jämlikheten mellan könen är ett viktigt område att lyfta.
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm 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 Stockholm

Utbildningar och elever

Skolan erbjuder naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap samt teknikprogrammet med

inriktning teknikvetenskap. Skolans upptagningsområde sträcker sig över 15 olika kommuner och många elever

pendlar in från förorten. Könsfördelning på hela skolan är 71 procent pojkar och 29 procent  flickor, de flesta

flickorna läser på naturvetenskapligt program. Andel elever med utländsk bakgrund är 52 procent vilket kan

jämföras med Stockholms stad och riket där siffrorna är 33 procent respektive 30 procent. Vad gäller elever med

eftergymnasialt utbildade föräldrar så ligger vi i nivå med andra elever i lägeskommunen på 65 procent men

över nivån i riket där andel föräldrar med eftergymnasial utbildning ligger på 30 procent.

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

TE-programmet teknikvetenskap 32 31 24

NA-programmet naturvetenskap 67 57 31

Totalt* 101 89 55

*Antal elever oktober 2020

Personal

Lärarkåren består av en blandning av rutinerade lärare med flera års erfarenhet från undervisning på gymnasiet

och några lärare som är relativt eller helt nyutexaminareda. Skolan är ung och har haft en låg

personalomsättning. Skolans ledning och elevhälsoteam har arbetat flera år tillsammans på skolan.
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Organisation

Vi har valt att organisera skolan i ämneslag utifrån de behov som har funnits när skolan har växt från en liten

skola till en mellanstor skola. Vi har velat stärka samarbetet mellan ämneslärarna för att utveckla undervisning,

laborationer och projekt. När skolan växer kommande läsår med fler klasser och mer personal blir nästa steg i

skolans utveckling att organisera oss utifrån programarbetslag. Vi har haft tre ämneslag NATUR, HUM och

MODERNA SPRÅK. För att främja pedagogiska diskussioner och samarbeten har vi har försökt  hålla ihop

ämneslagen så att de sitter i samma arbetsrum.

Skolans rektor leder skolans arbete i samråd med ledningsgruppen. På ledningsmötena tas strategiska beslut

utifrån de behov som synliggörs på ämneslagsmöten, EHT-möten samt aktiviteter som leds av skolans

förstelärare (auskultationer, workshops, föreläsningar).
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Lokaler

Skolans ligger några stenkast från Rålambshovsparken och helt nära Fridhemsplans tunnelbanestation. Trots

nära till knutpunkt Fridhemsplan ligger skolan i ett avskilt bostadsrättsområde med lugn omgivning i parkmiljö-.

Skolans lokaler är nyrenoverade och ger ett fräscht intryck. Vi har fina labbsalar som är designade för

laborationer i kemi, fysik och biologi. Varje labbsal har gott om labbutrustning som ger undervisningen en extra

dimension. Skolans makerspace har varit ett projekt under läsåret som har handlat om att få  igång vår

elevgrupp, köpa in mer utrustning och hitta rutiner för hur vi kopplar ihop undervisningen i t.ex. teknik och

programmering med vårt makerspace. Klassrummen ger ett fräscht intryck och har blandad storlek med plats

för 32 elever.

Vi har erbjudit våra elever skollunch via matkortet som är kopplat till ett 20-tal restauranger och matbutiker i

närområdet, eleverna kan välja att äta på restaurangerna eller ta med mat till skolan som går  att värma  och äta

i avsedda utrymmen. Kommande läsår kommer  vi att ingå avtal med en närliggande restaurang för att öka

kvalitén på skolans luncher. Idrottsundervisningen har bedrivits på Kristinebergs IP samt i Rålambshovsparken

under de varma månaderna. Vintertid har undervisningen skett i lokaler på SATS, Stadshagen. Alla

idrottsanläggningar ligger på gångavstånd från skolan.

Skolans bibliotek ligger i källarplanet och förvaltas av skolans bibliotekarie. Vi har avtal med WeLib och

prenumererar på bokpaket som levereras i samband med skolstart. För att fortsätta bygga upp vårt bokbestånd

har även en del skönlitteratur köpts in vid sidan om avtalet. Under läsåret har vi utvecklat elevytorna med fler

tysta studieytor och rum som har målats och piffats av elever och skolans administratör.
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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

22



Upplevd kvalitet
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