
KVALITETSRAPPORT

NTI GYMNASIET 
LÄSÅRET 2020/2021



Inledning

Det har utan tvekan varit ett annorlunda år för skolsverige. Corona har haft stor inverkan på
de olika processer som måste samverka för att bedriva utbildning. Kärnverksamheten, det vill
säga undervisningen, har lagts upp upp på ett sätt som saknat motstycke i modern historia.
Det har ställts höga förväntningar på både elever och lärare i denna annorlunda tid, både
när det gäller lärarkårens insats och eleverna förmåga att ta eget ansvar.

Därför är det oerhört glädjande att se bibehållna och ökande resultat på de allra flesta
parametrar. Lärarna har trots ändrade förutsättningar lyckats bedriva undervisning och
eleverna har lyckats ta till sig denna. Det finns en styrka i NTI Gymnasiets väl fungerande
processer - det ger stabilitet och trygghet över tid - även under Corona. En kombination av
eget ansvar och ett gott stöd har gjort att våra elever lyckats väl.

Det finns många saker att vara stolt över i denna rapport, men jag väljer att lyfta fram
följande: En fördjupad analys av socioekonomiska faktorer: föräldrarnas utbildningsnivå och
om eleven har utländsk bakgrund, visar att flertalet av NTI Gymnasiets skolor som helhet är
framgångsrika när det gäller att möta elevernas förutsättningar och att eleverna i hög grad
lyckas ta en gymnasieexamen oavsett socioekonomiska faktorer.

Nu ser vi en återgång till mera normala förhållanden utifrån Corona, och vi har möjlighet att
att dra slutsatser och använda de lärdomar vi fått med oss. Vägen framåt är fortsatt fokus
elevens rätt genom att arbeta vidare med god insyn och samsyn, bra uppföljning och aktiva
insatser.

Roger Karlsson,
Utbildningsdirektör NTI Gymnasiet
(NTI Gymnasiet Macro AB, NTI Gymnasiet Ellips AB, NTI Gymnasiet Helix AB)
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Om NTI Gymnasiet
NTI Gymnasiet ska bli landets ledande aktör inom gymnasieutbildning med fokus på tech,
science, IT, design och business. Vi formulerar vår gemensamma vision så här:

Vi utbildar elever för att de ska kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid. Med tech,
science, IT, design och business  i fokus gör vi på NTI Gymnasiet dig beredd på framtiden –
vad den än må innebära och innefatta. Hos oss får du alla tankesätt och verktyg för att du
ska kunna navigera framtidens möjligheter. Vi utmanar och prövar, så att dina dörrar hålls
öppna för vad du nu än vill göra.

Allt arbete med kvalitet och utveckling handlar ytterst om att alla elever ska få goda
möjligheter till utveckling och lärande i en miljö som ger trygghet samt vilja att lära. NTI
Gymnasiet ska ge alla elever 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 antal delmål har formulerats utifrån vår vision och
målsättning och följts upp sedan 2013.

1. Andel med examen - Samtliga elever som fullföljer sin utbildning ska nå
gymnasieexamen.

2. Genomsnittlig betygspoäng - Ska ligga över rikssnittet för respektive program, samt ha
en kontinuerlig positiv utveckling.

3. Nöjdhet - Nöjdheten hos eleverna ska ligga över AcadeMedias snitt, samt ha en
kontinuerlig positiv utveckling.

4. Trygghet - Alla elever  ska känna sig trygga och respekterade samt inte utsättas för
hot, kränkningar eller trakasserier.

Skolor och huvudmannaskap
NTI Gymnasiet består av 29 skolor, från Luleå i norr till Malmö i söder. Skolorna tillhör tre olika
huvudmän, vilka är en del av AcadeMedia. Våra skolor med fokus på tech har främst
program inom teknik (informations- och medieteknik), IT (el- och energiprogrammet,
inriktning dator- och kommunikationsteknik) och design (estetiska programmet inriktningarna
estetik och media). Science-skolor erbjuder främst naturvetenskapligt och teknikprogrammet
(teknikvetenskap). Skolor med fokus på business erbjuder främst handels- och
ekonomiprogrammen.

Skolenhet Huvudman Startår Program Antal
elever*

NTI Sundbyberg NTI Ellips 1998 EE, TE, ES 163

NTI Johanneberg NTI Ellips 2000 EE, TE, ES, T4 463
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NTI Skövde NTI Ellips 2001 EE, IB, TE, T4 217

NTI Södertörn NTI Ellips 2001 EE, TE, ES, SA 247

NTI Uppsala NTI Ellips 2002 EE, TE, ES, NA, SA, T4 456

NTI Kronhus NTI Macro 2002 EE, TE, HA, EK 562

NTI Malmö NTI Macro 2002 EE, TE 300

NTI Västerås NTI Ellips 2003 EE, TE, ES 253

NTI Eskilstuna NTI Macro 2003 EE, TE, ES 151

NTI Stockholm NTI Macro 2003 ES, EE, TE 843

NTI Sundsvall NTI Macro 2003 ES, EE, TE 260

NTI Luleå NTI Macro 2004 ES, EE, TE, T4 163

NTI Örebro NTI Ellips 2005 EE, TE, ES 167

NTI Lund NTI Macro 2007 ES, EE, TE, T4 171

NTI Umeå NTI Macro 2008 ES, EE, TE, T4 190

NTI Helsingborg NTI Ellips 2009 EE, TE, ES, IM 357

NTI Sollentuna NTI Macro 2009 EE, TE, HA 193

NTI Södertälje NTI Macro 2009 EE, TE, IM 134

NTI Kristianstad NTI Ellips 2010 EE, TE, IM 133

NTI Karlstad NTI Ellips 2011 EE, TE 164

NTI Handelsgymnasiet Sthlm NTI Macro 2012 EK, HA 378

NTI Gärdet NTI Ellips 2017 ES, TE 90

NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm NTI Macro 2017 NA, TE 245

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle NTI Macro 2018 NA, TE 124

NTI Vetenskapsgymnasiet Solna NTI Macro 2019 NA, TE 80

NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg NTI Macro 2019 NA, TE 41

NTI Nacka NTI Macro 2019 EE, TE 144

NTI Helixgymnasiet NTI Helix 2019
(2005)

EE, EK, ES, NA,TE 220

NTI Vetenskapsgymnasiet Lund NTI Macro 2020 NA, TE 12

* Antal inskrivna elever oktober 2020
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Ledning och organisation
NTI Gymnasiet är en del av Academedias gymnasieskolor, som leds av segmentschef.
Skolorna inom NTI Gymnasiet leds av vardera en rektor som i sin tur rapporterar till skolchef.
Skolchef rapporterar i sin tur till utbildningsdirektören, som är direkt underställd segmentschef.
Till stöd för ledningen finns stödfunktioner inom kvalitet, juridik, elevhälsa, HR, ekonomi,
marknad, kommunikation, samt inköp och fastighet. Utöver dessa segmentsgemensamma
stödfunktioner har NTI Gymnasiet anställd verksamhetsutvecklare med fokus på
arbetsplatsförlagt lärande och internationalisering.

Personal
Det har skett fyra rektorsbyten under läsåret, varav ett under pågående termin. Det faktum
att det inte är fler byten av rektorer är positivt för stabiliteten och långsiktigheten för NTI
Gymnasiets skolor. Samtliga av NTI Gymnasiets rektorer har erfarenhet som pedagogiska
ledare och en pedagogisk utbildning. Ett flertal av rektorerna har rekryterats internt bland
våra skickliga lärare.

NTI Gymnasiet har även en god stabilitet bland lärare sett till verksamheten som helhet.
Generellt och historiskt har det varit låg rörlighet vilket är positivt då det är en viktig
förutsättning för bland annat hållbarhet i påbörjade utvecklingsinsatser.

Totalt
antal
(heltids-
tjänster)1

Antal lärare med
lärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne

Andel lärare med
lärarlegitimation
och behörighet i
minst ett ämne

Totalt antal
(antal
tjänstgörande
lärare)

Antal med
lärarlegitimation och
behörighet
i minst ett ämne

Andel lärare med
lärarlegitimation och
behörighet
i minst ett ämne

257 196 76,2% 355 282 79,4%

Att rekrytera kompetenta medarbetare och lärare är svårt idag, särskilt inom våra
specialområden som nätverk och IT/programmering, samt i naturvetenskapliga ämnen och
ämnet teknik. Behörighet varierar beroende ämne, men även mellan skolor. Vi strävar
emellertid alltid efter att anställa personal med både reell och formell kompetens, samtidigt
som vi uppmuntrar befintlig personal som väljer att vidareutbilda sig. I de fall vi anställer
olegitimerade lärare sker det alltid inom ramen för en tidsbegränsad anställning, med
undantag för yrkes- och modersmålslärare med rätt behörighet.

Elevsammansättning
Läsåret 2020-2021 var andelen elever med utländsk bakgrund marginellt högre inom NTI
Gymnasiet än i riket som helhet, 31% jämfört med 30%. På skolnivå varierar andelen mellan
9% och 68%. Andelen elever med föräldrar som har eftergymnasial utbildning låg inom NTI
Gymnasiet på 60% läsåret 2020-2021 medan riket hade en andel på 55%. Även här finns

1 I sammanställningen ingår endast de lärarkategorier som omfattas av legitimationskravet. Lärarkategorier som är
undantagna från legitimationskravet, såsom t. ex lärare i modersmål, lärare som undervisar i yrkesämnen eller lärare
som bedriver annan undervisning på engelska än språkundervisning, ingår inte.
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variationer mellan skolorna, från 34% till 100%. Fördelningen mellan pojkar och flickor skiljer sig
inom NTI Gymnasiet jämfört med övriga riket, 19% är flickor jämfört med 48% inom riket. På
skolnivå varierar det mellan att inga flickor går på skolan till att flickorna utgör 41% av
eleverna. En orsak till könsfördelningen är att våra största program, teknikprogrammet och el-
och energiprogrammet, till lägre grad väljs av flickor.

Finansiering och resursfördelning
Skolorna finansieras via skolpeng från elevernas hemkommuner. Rektor beslutar över skolans
inre organisation. Varje rektor gör – i samråd med lärare och övrig personal (exempelvis EHT)
och utifrån elevernas förutsättningar – kontinuerliga bedömningar av verksamhetens behov.
Utifrån dessa bedömningar styr huvudman resursfördelning.

För varje skolenhet inom AcadeMedias Gymnasieskolor görs en övergripande planering av
resursallokeringen fyra gånger per år utifrån deras behov. Därutöver genomförs månadsvisa
uppföljningar mellan rektor och skolchef utifrån vid tidpunkten aktuella frågor rörande till
exempel resursfördelning, systematiskt kvalitetsarbete och personalfrågor.

Covid 19
När regeringen återigen beslutade att Sveriges gymnasieskolor skulle gå över till
distansundervisning var NTI Gymnasiet väl förberett från tidigare erfarenheter och lyckades
utan uppehåll växla över till en undervisning på distans. Olika strukturer fanns på
huvudmannanivå för att stödja skolorna i övergången och det fortsatta arbetet framåt med
distansundervisning. Tidigare uppbyggda samarbeten med bland annat forskningsinstitutet
RISE och det faktum att NTI Gymnasiet är en del av AcadeMedia möjliggjorde ett bra stöd till
skolorna.

Både RISE och AcadeMedia har skapat digitala plattformar för kommunikation och
samarbete. NTI Gymnasiet hade redan under föregående läsår samlat information och
riktlinjer på webbplatsen ntigonline.se. Praktiken på skolorna utvecklades snabbt och
plattformen övergick mer och mer till att sprida goda exempel på lösningar från
verksamheten i kombination med aktuell forskning på området. NTI Gymnasiet beslutade
som huvudman att den undervisning som kom att bedrivas på distans skulle vara i form av
fjärrundervisning utifrån det schema som var planerat sedan tidigare. Att all undervisning
genomfördes i realtid under ledning av lärare som arbetade hemifrån eller i skolans lokaler.
Det möjliggjorde att NTI Gymnasiet kunde säkerställa elevens garanterade undervisningstid
och att det sammantaget blev ett bra resultat utifrån rådande omständigheter.

Under pandemin genomförde Skolinspektionen granskningar av distansundervisningen och
arbetet under Covid 19 på en majoritet av NTI Gymnasiets skolor. Återkopplingen lyfte att
kvaliteten på utbildningen var hög på samtliga skolor och att våra rektorer kunde bidra med
goda exempel till de rapporter som Skolinspektionen sammanställde över läget nationellt.
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Tillsyner, granskningar och klagomål mot utbildningen

Tillsyner och granskningar

Skolinspektionens tillsyner och granskningar läsåret 2020-20212

Skolenhet Tidpunkt Typ

Område
(Vid riktad tillsyn och

Tematisk kvalitetsgranskning) Typ av beslut

NTI Vetenskap
Helsingborg

HT20 Förstagångstillsyn Inga brister

NTI Vetenskap
Solna

HT20 Förstagångstillsyn Inga brister

NTI Nacka HT20 Förstagångstillsyn Inga brister

NTI Eskilstuna HT20
Tematisk kval.
granskning

Arbetet med individuella
stödinsatser i gymnasieskolan

Utvecklings-
områden

NTI Stockholm HT20
Tematisk kval.
granskning

Arbetet med individuella
stödinsatser i gymnasieskolan

Inga utvecklings-
områden

NTI Helix Borlänge HT20
Tematisk kval.
granskning

Hantering av utmaningar med
anledning av pandemin

Rekommendationer

NTI Vetenskap
Stockholm

HT20
Tematisk kval.
granskning

Hantering av utmaningar med
anledning av pandemin

Rekommendationer

NTI Vetenskap
Gävle

HT20
Tematisk kval.
granskning

Hantering av utmaningar med
anledning av pandemin

Rekommendationer

NTI Luleå HT20
Tematisk kval.
granskning

Hantering av utmaningar med
anledning av pandemin

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

NTI Sundsvall VT21
Tematisk kval.
granskning

Granskning av lovskolan under
pandemin

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

NTI Gärdet VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Rekommendationer

NTI Örebro VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

NTI Johanneberg VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

NTI Västerås VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

NTI Helsingborg VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

2 Samtliga beslut kan laddas ner via Skolverkets statistiktjänst

7

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik


NTI Kristianstad VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

NTI Södertörn VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Rekommendationer

NTI Södertälje VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

NTI Kronhus VT21
Tematisk kval.
granskning

Gymnasieskolors fjärr- och
distansundervisning

Tjänsteanteckning utan
åtgärd

NTI Malmö VT21
Tematisk kval.
granskning

Strategisk kompetensutveckling
Inga utvecklings-
områden

NTI Uppsala VT21 Etableringskontroll Inga brister

NTI Sundbyberg VT21 Etableringskontroll Inga brister

NTI Skövde VT21 Etableringskontroll Inga brister

NTI Eskilstuna VT21 Etableringskontroll Inga brister

NTI Vetenskap
Lund

VT21 Förstagångstillsyn Inga brister

NTI Gymnasiet
Macro AB

VT21
Förstagångstillsyn
(NTI Vetenskap
Lund)

Inga brister

NTI Gymnasiet genomgick ett högt antal granskningar och tillsyner under läsåret, inga av
dessa var dock riktade tillsyner pga signaler om missförhållanden till Skolinspektionen utan
olika varianter av tematiska granskningar, förstagångstillsyner och etableringskontroller.

Förstagångstillsynerna från föregående läsår hade skjutits upp på grund av Covid 19 och
flera tematiska kvalitetsgranskningar av fjärr- och distansundervisningen startades av
Skolinspektionen av samma skäl. Granskningen av fjärr- och distansundervisningen samt
hantering av utmaningen med anledning av pandemin visade att NTI Gymnasiet genomfört
omställningen på ett väldigt bra sätt utifrån förutsättningarna och enbart vid fyra enheter
fanns överhuvudtaget rekommendationer på förbättringar att ge på ett område av fyra
granskade.

Genomförda tillsyner och etableringskontroller visade inga brister överhuvudtaget, varken
hos skolor eller huvudman, i samtliga nio ärenden. NTI Stockholm och NTI Malmö genomgick
tematiska kvalitetsgranskningar där Skolinspektionen konstaterade att de inte funnit några
utvecklingsområden för arbetet på enheterna när det gäller strategisk kompetensutveckling
eller individuella stödinsatser.
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Klagomål mot utbildningen
I ärendehanteringen använder AcadeMedia termen klagomål oavsett om ärendet
inkommer till huvudmannen genom skolans/huvudmannens egen klagomålshantering eller
genom en anmälan till Skolinspektionen, BEO eller annan myndighet.

Under läsåret 2020/2021 inkom åtta klagomål till huvudman. Samtliga åtta är avslutade
under läsåret. Det är samma ärenden som inkom som avslutats. Fem ärenden inkom via
huvudmannens klagomålshantering medan tre inkom till huvudmannen genom anmälan till
Skolinspektionen. Med så få klagomål inom hela verksamhetsområdet går det inte att se att
något område särskilt sticker ut.

Sammanställning klagomål inkomna 2020-07-01 - 2021-06-303

Antal
inkomna

anmälningar
och

klagomål
(totalt)

Antal
avslutade
ärenden

under
samma
period

Varav antal
där brist ej

konstaterats

KONSTATERADE BRISTER (baserat på avslutade ärenden
under läsåret 2020-2021)

8 8 5

Disciplinära
åtgärder

Samarbete
och

information
skola-hem

Stöd, extra
anpassningar

Särskilt stöd

1 2 2 2

3 För definitioner av kategorier och former av klagomål se Bilaga 1 Tolkningsstöd - ärendestatistik
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NTI Gymnasiets kvalitetsmodell

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma
kvalitetsmodell och är inriktat på de nationella målen. Detta innebär att det finns en
gemensam definition av vad som menas 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.

AcadeMedias kvalitetsdefinition
I vilken utsträckning vi skapar förutsättningar (strukturkvalitet), för en så god verksamhet
(processkvalitet), att vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar dels om på vilket sätt
huvudmannen och skolledningen organiserar och
skapar förutsättningar för utbildningens och
undervisningens genomförande, dels om andra
förutsättningar i form av till exempel
sammansättning av personal, elever och barn.

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 barn och
elevers bästa när vi fattar beslut.
Proaktiv uppföljning - Vi ser till att vi lever upp till krav och förväntningar och bjuder in barn,
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.
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.

Organisering av NTI Gymnasiets systematiska kvalitetsarbete
I det systematiska kvalitetsarbetet följer vi upp våra strukturer, processer och resultat utifrån
de områden som uppdraget spänner över, för att synliggöra kvalitet och likvärdighet i
utbildningen.
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Centrala områden i uppdraget är undervisningen, bedömning och betygssättning, arbete
och samhällsliv, arbetsförlagt lärande på våra yrkesprogram, arbetet med normer och
värden, elevers ansvar och inflytande och elevhälsoarbetet. Det handlar både om hur vi
arbetar med respektive område, såväl som hur utveckling och lärande går till för att vi ska bli
bättre.

Varje område har ett antal gemensamma indikatorer, som när de studeras av de som är
närmast respektive process, kan bidra till att ge en bild av hur väl vårt arbete fungerar och
vad vi kan förbättra framåt.

Delaktighet och dialog mellan aktörer inom hela styrkedjan (elever, lärare, rektorer och
huvudman) om våra resultat, utvecklingsbehov och åtgärder, är avgörande för att vi ska
fortsätta vara framgångsrika i vår målsättning att alla våra elever ska lyckas med sina studier.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar
Under läsåret genomförs ett flertal olika gemensamma uppföljningar, enkäter och
sammanställningar av resultat enligt ett fastslaget årshjul.

Under höstterminen genomförs en likabehandlings- och värdegrundskartläggning, vilken
syftar dels till att ge underlag till skolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling,
dels till att utgöra underlag för huvudmannens uppföljning av hur väl rutinerna för anmälan,
utredning och åtgärder mot kränkande behandling efterlevs på skolorna.

Varje termin genomförs undervisningsutvärderingar, där eleverna ger sin bild av
undervisningens genomförande utifrån riktlinjerna i läroplanen. Vid vårterminens start
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genomförs även en elevundersökning, som ger oss elevernas perspektiv på utbildningen i
vidare bemärkelse.

NTI Gymnasiets skolor genomför regelbundet proaktiva elevavstämningar i ett Early Warning
System (EWS). Ett digitalt system i vilket lärarna fyller i bedömningar kring varje elev i varje
kurs. Bedömningen görs utifrån att tillgänglig kunskap och det stöd varje elev har vid det
aktuella tillfället och bedömningen avser om eleven kommer få minst E eller inte vid kursens
slut. Elevavstämningen innebär även att sätta fokus på att hitta praktiska lösningar i lärarens
undervisning när en eller flera elever i kursen riskerar att inte nå målen. Skolorna genomför
proaktiva elevavstämningar flera gånger per termin med vad man lokalt ser är en givande
regelbundenhet. Vid ett av tillfällena i mitten av varje termin delas lärarnas bedömning och
analys i elevavstämningen med huvudman som underlag för dialog mellan rektor och
skolchef.

Vid de regelbundna månadssamtalen mellan skolchef och rektor lyfts resultaten från de olika
gemensamma uppföljningar, samt andra områden som en utbildningsverksamhet sträcker
sig över, så att huvudmannen i dialog med rektor kan resursfördela och stötta skolorna utifrån
behov.

Sammantaget ger detta såväl den enskilda skolenheten som huvudmannen underlag för att
kontinuerligt kunna bedöma kvaliteten i arbetssätt (t.ex. undervisningen, elevhälsoarbetet
och trygghets- och värdegrundsarbetet med mera), samt för att bedöma i vilken
utsträckning de nationella målen nåtts under det gångna läsåret.

I juni varje år sammanställs alla betyg och avgångsbetyg, samt resultaten på de nationella
proven för att skapa ett underlag till att bedöma hur väl målen för kunskaper och värden i
läroplanen nås under läsåret (resultatkvalitet). Betygsuppgifterna presenteras i
resultatredovisningen i denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolenheterna som
huvudmannen sitt systematiska kvalitetsarbete i en sammanfattande kvalitetsrapport och
planer för det systematiska kvalitetsarbetet tas fram för hur vi på såväl enhets- som
huvudmannanivå ska arbeta för att utveckla utbildningen.
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Årshjul systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2020-2021
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Prioriterade utvecklingsområden 2020-2021
Tre prioriterade utvecklingsområden för det systematiska kvalitetsarbetet beslutades inför
läsåret. Dessa konkretiseras i NTI Gymnasiets verksamhetsplan läsår 2020-2021.

Fokusområde 1: Alla i mål - pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och effektfull
undervisning
Läsåret 2019-2020 genomfördes en genomlysning av det övergripande systematiska
kvalitetsarbetet och gemensamma strategier tillsammans med ledning, rektorer och andra
nyckelpersoner inom verksamheten. Under vårterminen 2020 planerades och organiserades
det för kommande läsår utifrån våra reviderade strategier. Pedagogiskt ledarskap, kollegialt
lärande och en effektfull undervisning utgjorde med start läsåret 2020/2021 ett gemensamt
ramverk med en uppsättning verktyg/metoder för samtliga skolor

Fokusområde 2: Digitalisering - organisation, undervisning och digital kompetens
NTI Gymnasiet erbjuder utbildning med fokus på tech, science, IT, design och business, vilket
har inneburit omfattande satsningar på teknik kopplat till innehållet i aktuella kurser i våra
nationella program. Läsåret 2020-2021 fortsatte NTI Gymnasiet arbeta för att koppla tekniska
satsningar till didaktik och undervisning som leder till att eleverna utvecklar samtliga fyra
aspekter av digital kompetens, så som det är framskrivet i styrdokumenten. Bland annat
genom förstelärare som arbetar på huvudmannanivå med att stödja skolor i
transformationen.

Fokusområde 3: APL & internationalisering
Under vårterminen 2020 genomfördes en omfattande kartläggning av skolornas APL-arbete
som genererade en klar bild av verksamhetens styrkor och svagheter. Kartläggningen utgör
utgångspunkten för NTIG APL Academy - en utbildnings- och utvecklingsinsats under läsåret
2020-2021 för varje skola utifrån deras nuläge. Syftet är att finslipa APL-processen och skruva
upp kvaliteten på våra yrkesutbildningar ytterligare. En satsning för att säkra att utbildningens
innehåll ligger i linje med branschens efterfrågade kompetens.

På grund av rådande omständigheter har och är möjligheterna till internationellt utbyte
ytterst begränsat. Kreativa lösningar med virtuell mobilitet och digital APL i samarbete med
utländska företag testades på skolorna och kommer att vidareutvecklas under kommande
läsår.
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Resultatredovisning
Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning de nationella målen nås, det vill säga de mål
som finns i läroplanen och varje programs examensmål.

Resultaten är uppdelade under rubrikerna Kunskaper samt Normer och värden där olika
mått på varumärkesnivå4 redovisas över tre år samt bryts ner på pojkar/flickor.

Redovisningen är främst beskrivande. Analys sker i kapitel: Utvärdering av verksamheten, där
resultaten kopplas till våra förutsättningar och kvaliteten i verksamhetens viktigaste strukturer
och processer, exempelvis undervisningen och värdegrundsarbetet.

Kunskaper

Avgångselever

Andel elever med examen (nationella program)
Utbildningen på samtliga nationella program ska leda till att varje elev uppnår kraven för en
gymnasieexamen. En gymnasieexamen är dock ett samlat begrepp för två olika examina
med olika krav, där målet för eleverna på yrkesprogrammen är en yrkesexamen, medan det
för eleverna på högskoleförberedande program är en högskoleförberedande examen.5

Andel elever med examen visar hur stor andel av de elever som fullföljt sin utbildning under
det aktuella läsåret, som uppnått kraven för examen. Till de som fullföljt sin utbildning räknas
de elever som fått ett avgångsbetyg (studiebevis eller gymnasieexamen) omfattande minst
2500p.

Diagram 1: Andel elever med examen (totalt/program – över 3 år)

5 Kraven för yrkesexamen är att eleven ska ha läst ett fullständigt gymnasieprogram om 2500 poäng och uppnått

som lägst betyget E i minst 2250 poäng av dessa. Minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena ska vara
godkända. Bland kurser där eleven uppnått minst E ska också Svenska 1, alternativt Svenska som andraspråk 1, ingå,
samt Engelska 5, Matematik 1 och gymnasiearbetet. För en högskoleförberedande examen krävs även godkända
betyg i Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6.

4 Resultat på enhetsnivå redovisas i respektive skolas kvalitetsrapport som är publicerade på www.ntigymnasiet.se.
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Diagram 2: Andel elever med examen (totalt/pojke/flicka – över 3 år)

NTI Gymnasiet som helhet en andel examen på 91%, vilket är en marginell minskning jämfört
med föregående läsår. Spannet mellan skolor är 67-100%. 2014 hade skolorna inom NTI Ellips
en total examensgrad på 83% och NTI Macro 78%. Den utvecklingsresa som då startades har
lett till en stark förbättring över lång tid. Läsårets resultat följer senare års trend att
examensgraden planat ut och stabiliserats i nivå med det nationella snittet.

När det gäller examensgrad uppdelat på program så ser vi en stabil alternativt positiv
utveckling på samtliga program utom el- och energiprogrammet som minskat marginellt
med två procentenheter och ekonomiprogrammet som minskat med sju procentenheter.
Vårt Naturvetenskapsprogrammet med allt fler elever och handelsprogrammet går starkt
framåt och på samhällsprogrammet lyckas samtliga avgångselever med betyg i minst 2500p
ta examen för andra läsåret i rad. Tillbaka i tiden och likaså i år är det större svängningar på
program med färre elever.

NTI Gymnasiet har tidigare skiljt sig från det nationella snittet när det gäller examensgrad
uppdelat på kön, så till vida att studenterna har haft samma examensgrad oberoende av
kön. Sedan två år tillbaka har vi dock kunnat se att flickor generellt hade högre
examensgrad än pojkar. Årets resultat ger samma bild. Det kunde föregående år delvis
förklaras med att verksamheten hade en negativ utveckling på de program, teknik, ekonomi
och el- och energiprogrammet, som har färre flickor. I år kan vi se att skillnaderna kvarstår,
men även påverkas av att de skolor som i år har lägre resultat även är de som har färre
flickor på sina utbildningar.

Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever (nationella program)
Den genomsnittliga betygspoängen (GBP) är ett mått på hur väl eleverna har lyckats
betygsmässigt i de kurser som ingår i deras program.6 Det används framförallt som
urskiljningsmått vid antagning till högre utbildningar. Den genomsnittliga betygspoängen
beräknas på de kurser som ingår i den ordinarie studieplanen för ett fullständigt program.
Gymnasiearbetet räknas dock inte med eftersom betyget endast kan vara F eller E. Inte
heller betyg i utökade kurser påverkar den genomsnittliga betygspoängen. Den

6 Betygspoäng per satt betyg: A=20 poäng, B=17,5, C=15, D=12,5, E=10, F=0
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genomsnittliga betygspoängen mäts på samtliga avgångselever (d.v.s. elever som antingen
har erhållit gymnasieexamen eller ett studiebevis med omfattningen minst 2500 poäng).

Diagram 3: Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever (totalt/program – över 3 år)

Diagram 4: Genomsnittlig betygspoäng för avgångselever (totalt/pojke/flicka – över 3 år)

Tidigare år har vi sett att utveckling för den genomsnittliga betygspoängen (GBP) hos
avgångseleverna i regel följer utvecklingen av examensgraden, även om det totalt har
handlat om små förändringar. I år blev snittet 14,0 sammantaget för NTI Gymnasiet, med ett
spann mellan 12,8 till 16,1 beroende på enhet, vilket är en marginell ökning till skillnad från
examensgraden. Liksom examensgraden är det större svängningar år till år på program med
färre elever.

Bryter vi ner GBP på kön så ser vi en skillnad hos avgångseleverna som följer skillnaderna vi
såg i examensgrad uppdelat på kön. Flickor har högre betyg än pojkar för NTI Gymnasiet
totalt, även om den skillnaden minskat i år då flickornas GBP minskat och pojkarnas ökat.

Andel elever med grundläggande behörighet till högskola (yrkesprogram)
Samtliga elever på yrkesprogram ska erbjudas möjligheten att läsa de kurser som krävs för
grundläggande behörighet till vidare studier.

Andelen med grundläggande behörighet visar hur stor del av avgångseleverna på
respektive yrkesprogram som uppfyllt kraven för yrkesexamen samt fått lägst betyget E i
samtliga kurser som krävs för grundläggande behörighet (engelska 6, svenska/svenska som
andraspråk 2-3).
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Diagram 5: Andel elever med grundläggande behörighet till högskola på yrkesprogram
(totalt/program – över 3 år)

Diagram 6: Andel elever med grundläggande behörighet till högskola på yrkesprogram
(totalt/flicka/pojke – över 3 år)

Sammantaget är det i år en lika stor andel elever på våra yrkesprogram som uppnår en
grundläggande behörighet till högskolan som samma program nationellt. Vi kan se att även
om det rört sig relativt lite på totalen senaste tre åren så har det skett en minskning på vårt
största yrkesprogram, el- och energi, medan det har skett ett större lyft på våra mindre
handelsprogram. Det är en en hög variation mellan skolor när det gäller andel elever på
yrkesprogram som väljer och uppnår en grundläggande behörighet till högskolan. Från två
skolor där inga elever valde och/eller uppnådde behörighet till som högst en andel på 74,2%
av eleverna. Sammantaget har 14 av 23 skolor med yrkesprogram en högre andel elever
som uppnår behörighet än hur det ser ut nationellt.

När det gäller grundläggande behörighet uppdelat på kön kan vi se att andelen har varierat
mer över tid för flickorna än för pojkarna, vilket kan förklaras med att det är färre flickor som
läser yrkesprogram inom NTI Gymnasiet.
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Samtliga betyg (årskurs 1-3)

Betygsfördelning
Varje år i juni sammanställs samtliga betyg som satts under läsåret. Utifrån dessa följer
skolan/huvudmannen upp hur betygen är fördelade.

Diagram 7: Betygsfördelning (totalt/program – över 3 år)

Diagram 8: Betygsfördelning (totalt/pojke/flicka – över 3 år)

Betygsfördelningen för samtliga satta betyg för alla elever i åk 1-3 är stabil för NTI Gymnasiet
totalt. Det är glädjande att se att tidigare minskning av andel F håller i sig och att det är en
jämnare spridning mellan de olika betygen med fler högre betyg. Det är en signal att det
finns goda förutsättningar för att den positiva utvecklingen ska hålla i sig för framtida
avgångselever. Även här finns en variation mellan skolor inom NTI Gymnasiet.
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När årets betyg bryts ner per program blir det tydligt att det är lägre betyg inom
introduktionsprogrammen. Historiskt har det funnits skillnader mellan yrkes- och
högskoleförberedande program, men det är inte lika tydligt senare år. Främst pga lägre
betyg i år på IB-programmet och en positiv utveckling på el- och energiprogrammet och
handelsprogrammet.

Det blir tydligt att samma förhållande gäller samtliga satta betyg uppdelat per kön, som när
det görs för GBP för avgångseleverna. Flickor får generellt högre betyg än pojkar. Flickorna
har även en jämnare spridning mellan samtliga betygssteg, medan pojkarna har en större
andel E.

Nationella prov (SV/EN/MA)
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 prov.

Normer och värden

Trygghet och arbetsro
Elevernas upplevelse av trygghet och arbetsro följs upp årligen i en koncerngemensam
elevenkät. Eleverna anger på en skala 1-10 hur väl ett påstående stämmer överens med
deras upplevelse och diagrammet visar andelen elever (%) som angett svarsalternativ 7-10.

Diagram 9: Trygghet, eleverna behandlar varandra väl, arbetsro (ur elevenkäten, 3 år)
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Diagram 10: Trygghet, eleverna behandlar varandra väl, arbetsro (ur elevenkäten, per kön)

NTI Gymnasiets elever är generellt sett trygga och andelen ökade under läsåret jämfört med
tidigare, även om målet givetvis är att 100% känner sig trygga på samtliga skolor. Andel
elever som angett 7-10 som svar på påståendet “Jag känner mig trygg i skolan” är som lägst
81% och som högst 98% när vi ser till resultaten per skola.

Det område som var tydligast att verksamheten behövde arbeta vidare med föregående år
på vissa skolor var elevernas respekt gentemot varandra, framför allt där det fanns ett
språkbruk som uppfattas som respektlöst av eleverna. Det är glädjande att se en fortsatt
positiv utveckling i att eleverna nu i allt högre grad, från 76% till 82%, anser att eleverna på
skolan behandlar varandra på ett bra sätt. Även den upplevda arbetsron har en stark positiv
utveckling från 63% till 72%. Samtidigt behöver ökningen ses i ljuset av att en del av
undervisningen genomförs på distans under båda läsåren och utvecklingen framåt kommer
synliggöra underliggande orsaker till uppgången.

När det gäller skillnader i upplevelsen beroende på kön ser vi att flickor fortsatt svarar lägre
inom samtliga tre frågor, även om det generellt är en större andel flickor som detta läsår
känner sig trygga, upplever att eleverna behandlar varandra väl och att det är studiero på
lektionerna. En viss minskning i skillnad mellan flickor och pojkar har dock skett när det gäller
hur de upplever att elever behandlar varandra.
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Utvärdering av verksamheten

Undervisning

Aktiviteter och insatser
Tre strategier för för att alla elever ska lyckas
För att bedriva skolförbättring och en utveckling av undervisningen som är hållbar behöver
NTI Gymnasiet navigera mellan två sämre avvägar: Den externa, som bygger på att experter
utvecklar och föreskriver "recept" för undervisningen och förbättringsarbetet. Skolor instrueras
kring dessa färdiga svar och lösningar för att sedan övervakas och kontrolleras utifrån. Den
interna, som bygger på att skolor och lärare lämnas ensamma att på egen hand hitta lokala
lösningar och metoder för att utveckla undervisning och verksamhet.

Vid utveckling av undervisning är samsyn i styrkedjan en förutsättning för framgång. Nationell
politisk styrning, huvudmans regleringar och satsningar, skolans ledning och inre arbete,
lärare och andra roller behöver dra åt samma håll för att lyckas åstadkomma en hållbar
utveckling. För att kunna navigera och prioritera har NTI Gymnasiet tre strategier som utgör
ett ramverk och en ledstång i 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
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● 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), undervisningsutvärderingar 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 aktionsstudier, 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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Eftet tidigare års genomlysning av det systematiska kvalitetsarbetet och framtagandet av
gemensamma strategier för samtliga skolor, skedde under läsåret 2020-2021 ett i högre grad
riktat stöd med gemensamma verktyg, till nystarter och skolor med låg resultatkvalitet (ex.
organisation, rollfördelning, lärteam, elevavstämning). Samtidigt genomfördes ett antal
insatser på huvudmannanivå med koppling till våra gemensamma strategier för att utveckla
undervisningen på samtliga skolor.

Pedagogiskt ledarskap

- Återkommande tematiska konferenser för rektorer och btr rektorer som genomfördes
digitalt.

- Mentorskap där erfarna rektorer stödjer och finns tillgängliga för nya rektorer.
- Etablering och utveckling av rektorsregioner med veckovisa möten för

erfarenhetsutbyte, samplanering och kollegialt lärande.
- Uppstart av NTI Gymnasiets nätverk för förstelärare och lärteamsledare.
- Processledarutbildning för förstelärare och lärteamsledare.
- Gemensamma riktlinjer för försteläraruppdraget kopplat till strategierna och

digitalisering.

Kollegialt lärande

- Samtliga skolor har två timmar i veckan dedikerade åt kollegialt lärande i lärteam.
- Gemensam lärteamstid inom regionerna för att skapa förutsättningar för utbyte

mellan skolor, särskilt för samarbeten mellan ämneslärare.
- Fortsättning på Utbildning, lärande och forskning (ULF) där lärteam från NTI Gymnasiet

ingår i en försöksverksamhet för att hitta  samverkansmodeller för praktiknära
forskning tillsammans med Uppsala universitet och Umeå universitet.

- Sista året av tre för projektet tillsammans med forskningsinstitutet Ifous och tre andra

huvudmän för att undersöka och utveckla lärares praktik och profession genom

aktionsstudier.

Effektfull undervisning

- Partnerskap med Research institutes of Sweden (RI.SE) som kom att fokusera på
fortsatt utvecklingen av fjärr- och distansundervisning under Covid 19.

- Förstelärare på huvudmannanivå med uppdrag att sprida erfarenheter av modern
teknik i undervisningen, för att stärka sambandet mellan teori och praktik i olika
ämnen.

- Fortsatt satsning på relevanta läromedel och verktyg utifrån våra program,
exempelvis Google Workplace Enterprise, Cortexio, Makerspaces, AR & VR,
Pasco/datalogging och hydroponisk odling, samt fortsatt utbyggnad av våra
etablerade skolbibliotek.

- Utbildning i bedömning och betygsättning för nyanställda lärare och rektorer.
- Ämneslärare samverkar regionsvis inför nya ämnesplaner i matematik, engelska och

moderna språk.
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Utvärdering och analys
Hur undervisningen organiseras, genomförs och dess effekt på elevernas lärande, följs upp
på ett flertal sätt inom NTI Gymnasiet. Utvecklingen av undervisningen gynnas om
huvuddelen av detta arbete ägs och sker så nära praktiken som möjligt, alltså lokalt av
lärare med stöd av rektor. På huvudmannanivå följs undervisningen löpande upp under
läsåret vid månadsvisa avstämningar mellan skolchef och rektor. Under läsåret behandlas
mer ingående kunskapsresultat, elevernas upplevelse av undervisningen, samt
skolledningens och lärarnas självskattningar i relation till NTI Gymnasiets gemensamma
strategier.

Samlad analys av kunskapsresultaten
NTI Gymnasiet är i sin helhet en väl fungerande verksamhet, där elever i hög grad lyckas
med sina studier. Sett till de olika huvudmännen så ser vi en utveckling där de formella
resultaten ligger stabilt med en marginell nedgång av examensgraden och ökning av GBP.
Det finns stora skillnader mellan skolor inom NTI Gymnasiet när det gäller resultatkvaliten. Sett
till antal elever så får våra stora skolor ett större genomslag i och med sina goda resultat, som
ytterligare förbättrades för NTI Gymnasiet i år utifrån redan tidigare höga nivåer. Bryter vi ner
resultaten på våra nationella program ser vi liksom föregående år att det är störst variation
på program med färre elever. Det finns en hög medvetenhet om detta i verksamheten och
lokala insatser har genomförts under året riktat till dessa program.

När de formella resultaten studeras blir det tydligt att det finns skillnader mellan skolor, även
om NTI Gymnasiet som helhet har goda resultat. I regel korrelerar de olika resultatet och en
skola har antingen höga eller låga resultat inom flera områden, även om det finns undantag.
En viktig uppgift framåt för huvudman är att fortsätta fokusera insatser till skolor med låga
eller försämrade resultat. Skolor vars avgångselever har låga resultat i kombination med en
relativt hög andel underkända betyg i årskurs 1 och 2 behöver särskilt uppmärksammas.

Ämnen och betyg
I år genomfördes en fördjupad analys av resultaten i samtliga ämnen. Matematikämnet
utgör en fortsatt utmaning för skolorna sett till ämnets storlek och att det dels utgörs av
behörighetsgivande kurser, vilket gjort att ämnet fått mycket uppmärksamhet historiskt när
det gäller olika insatser.

Analysen visade även att en del av de ämnen som kan sägas tillhöra NTI Gymnasiet profil så
som Tech, Science och IT finns bland de ämnen som har högst andel underkända betyg.
Nedan i jämförelse mellan våra största program: el- och energiprogrammet och
teknikprogrammet.
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Samtliga program EE TE

Ämne
Andel

F Antal F Ämne
Andel

F
Antal

F Ämne
Andel

F Antal F

Fysik 16% 287 Programmering 19% 96 Fysik 16% 247

Matematik 15% 1058 SVA 16% 41 Matematik 14% 598

Kemi 13% 175 Matematik 14% 128 Webbserverprog 13% 48

Programmering 12% 276 Naturkunskap 13% 69 Kemi 12% 121

SVA 12% 120 Samhällskunskap 12% 78 SVA 12% 56

Moderna språk 12% 93 Historia 12% 71 Animation 11% 11

Biologi 11% 59 Webbutveckling 12% 17 Programmering 10% 173

Webbserverprog 11% 53 Idrott och hälsa 11% 80 Entreprenörskap 10% 21

Konst och kultur 11% 25 Religionskunskap 11% 52 Religionskunskap 9% 108

Samhällskunskap 10% 247 Cad 11% 8 Webbutveckling 8% 94

Ett gemensamt fokus på behörighetsgivande kurser i det systematiska kvalitetsarbetet har till
viss del haft effekt och i förlängningen även påverkat examensgraden enligt skolornas egna
analyser. Samtidigt har flera skolor valt att fortsätta på linjen med att i högre grad bilda
lärteam utifrån ämne med utgångspunkt i ämnets resultat och fokus på ämnesdidaktik. Ett
val som gjorts i dialog med huvudman där både formella resultat, indikatorer på
undervisningens kvalitet och en skattning av skolans utvecklingsorganisation vägts in.

Förutsättningar och bakgrundsfaktorer
Hur bra elever presterar i skolan kan bero på flera olika saker, varav en del är sådant som kan
räknas till förutsättningar som skolan behöver möta och kompensera för så att varje elev
lyckas med sin skolgång. Föräldrarnas utbildning är något som spelar in, då det kan påverka i
vilken utsträckning eleven får stöd och uppmuntran hemifrån. Elever med utländsk bakgrund
har ofta sämre förutsättningar än elever med svensk bakgrund. Deras föräldrar har statistiskt
sett oftare lägre utbildning och lägre inkomst. Boendesituationen kan också se annorlunda ut
jämfört med elever med svensk bakgrund. Flickor får generellt sett högre betyg än pojkar,
oavsett vilken bakgrund de har. Vissa grupper flickor med utländsk bakgrund, bortsett från
nyinvandrade, presterar bättre i skolan än pojkar med svensk bakgrund.

NTI Gymnasiet har över lång tid lyckats allt bättre med det kompensatoriska uppdraget.
Samtidigt är fortfarande upptagningsområde och attraktivitet hos respektive skola ett
övergripande orsakssamband till lägre resultat för avgångseleverna, även om det idag finns
många av våra skolor där så inte är fallet. Rektorer och lärare är i stort medvetna om detta
och i deras analys och handlingar ges det uttryck för en inställning att det är vårt
gemensamma ansvar att alla elever oavsett bakgrund ska lyckas med sina studier.
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För att komplettera den nationella statistiken arbetar vi kontinuerligt med att utveckla nya
mätetal och analyser. Ett exempel på detta är att ta reda på hur NTI Gymnasiets skolor
lyckas utveckla elevernas kunskaper (uttryckt i genomsnittlig betygspoäng) i förhållande till
de kunskaper samma elever hade med sig från grundskolan (uttryckt i meritvärde). Vi har
valt att benämna detta mått förädlingsvärde. Förädlingsvärdet visar om den genomsnittliga
betygspoängen är bättre eller sämre än det förväntade värdet (0=rikets snitt).7 Analysen av
avgångselevernas resultat våren 2021 visar att NTI Gymnasiets skolor totalt sett hade ett
positivt förädlingsvärde på 0,35 för elever med avgångsbetyg. Det är i nivå med föregående
år då förädlingsvärdet var 0,39. Dock är variationen mellan skolorna relativt stor även när det
gäller förädlingsvärdet.

En fördjupad analys av socioekonomiska faktorer: föräldrarnas utbildningsnivå och om
eleven har utländsk bakgrund, visar att flertalet av NTI Gymnasiets skolor som helhet är
framgångsrika när det gäller att möta elevernas förutsättningar och att eleverna i hög grad
lyckas ta en gymnasieexamen oavsett socioekonomiska faktorer. En fantastisk utveckling
under lång tid som speglar den resa NTI Gymnasiet gjort under snart tio år. Däremot finns det
fortfarande ett i jämförelse tydligare samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och
elevernas genomsnittliga betygspoäng när de tar studenten - inom NTI Gymnasiet, likväl som
nationellt i gymnasieskolan.

Diagram 11: Andel med med högutb. föräldrar och andel med examen läsåret 2020-2021

Figuren visar hur flertalet skolor kan sägas lyckas över förväntan utifrån andel elever med
högutbildade föräldrar.

7 Läs mer om förädlingsvärde i Bilaga 2 Förädlingsvärde
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Diagram 12: Andel med med högutb. föräldrar och GBP läsåret 2020-2021

Figuren kan tolkas som att det finns ett starkare samband mellan andel elever med
högutbildade föräldrar och avgångselevernas genomsnittliga betygspoäng.

En förklaring av flera kan vara att NTI Gymnasiet under lång tid haft ett fokus på
examensgrad och att gemensamma insatser och framgångsrika verktyg tagits fram för att
tidigt upptäcka och ge stöd till elever som riskerar att inte nå en examen. Vilket även kan
vara en förklaring till tidigare redovisad betygsfördelning, där elever på en del skolor och
program får förhållandevis låg andel underkända betyg, men en hög andel E i relation till
andra betygssteg.

Covid 19
Frågan om en eventuell “utbildningsskuld” har i hög grad varit aktuell inför och under läsåret.
Det har analyserats och diskuteras lokalt på skolorna och på huvudmannanivå, likväl som i
olika forum och med andra aktörer nationellt.

När vi studerar de ämnen med högst andel underkända betyg 2020-2021, kan vi inte se att
det skett en markant förändring - när en jämförelse görs mellan betygsättningen de två
läsåren med pandemi (2019/20-2020/21) och de två åren innan (2017/18-2018/19). De
variationer som finns från år till år inom en del ämnen fanns redan historiskt innan pandemin.
Samtidigt är en eventuell utbildningskuld svår att fastställa enbart utifrån formella resultat som
betyg, dels då det inte genomfördes nationella prov under läsåret och dels för att en
utbildningsskuld skulle kunna omfatta mer än sådant som ligger till grund för betyg.
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Det har kommit signaler från en del av våra skolor att elever i åk 1 har haft sämre
ämneskunskaper med sig från grundskolan till åk 1, även om de varit formellt behöriga till
respektive nationellt program. Det föranledde ett arbete med att få en klar bild av vad
eleverna har med sig med hjälp av diagnoser och screening av nya elever, vilket gjort att
skolorna har haft bättre förutsättningar att resursfördela, samt anpassa undervisningen i ett
tidigt skede för att möta elevernas behov.

Elevernas perspektiv och upplevelse
Eleverna upplevelse av undervisningen har utvecklats i positiv riktning senaste läsåren vilket
fortsätter även detta läsår. Andel elever som svarar 7-10 (skala 1-10) på frågan “Jag är nöjd
med undervisningen på min skola” ökar från 72% till 78% för NTI Gymnasiet i årets elevenkät
jämfört med föregående år. Ökningen gäller samtliga frågor om undervisningen inklusive de
som handlar om digital kompetens som följs upp genom för NTI Gymnasiet specifika frågor i
AcadeMedias elevenkät. Glädjande att se att våra satsningar på att arbeta med elevers
digitala kompetens har ett allt högre genomslag i elever upplevelse att de lär sig att
använda digitala verktyg och medier, att lösa problem och omsätta idéer i handling, samt
att skolan förbereder dem att leda och navigera i en digitaliserad framtid.

Diagram 13: Undervisning i elevenkäten läsåret 2019-2020 - 2020-2021

När vi gör en mer detaljerad analys med hjälp av de undervisningsutvärderingar som
genomförs en gång per termin, ser vi sammantaget på huvudmannanivå ett behov att
arbeta med elevinflytande och att eleven känner sig inspirerad att lära sig mer inom ämnet.
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Samtidigt upplever eleverna att deras lärare i hög grad ger dem den hjälp som behövs, är
bra på att skapa arbetsro, ge tydliga förklaringar/instruktioner och har höga förväntningar
på att eleverna kan och gör sitt bästa.

Undervisningutvärderingarna visar att elevernas upplevelse av undervisningen varierar
mellan skolor inom NTI Gymnasiet. Under läsåret 2020-2021 var dock skillnaden mindre i
jämförelse med tidigare läsår, med ett spann mellan 66% och 87% på totalen för skolan.

Diagram 14: Undervisningsutvärdering VT2021

Lärarnas och skolledningens perspektiv
Vid slutet av läsåret genomförs en självskattning8 utifrån en matris som bygger på Helen
Timperleys (2019) Det professionella lärandet inneboende kraft och Håkansson & Sundblad
(2016) Utmärkt skolutveckling: forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Skattningen
syftar till att fånga in en bild av skolans nuläge i relation till NTI Gymnasiets tre strategier för att
alla ska lyckas. Den genomförs i lämpligt forum valt av rektor, exempelvis i ledningsgruppen,
med förstelärare eller tillsammans med samtliga lärare.

Skattningen är ett komplement till de analyser som görs av bland annat elevernas upplevelse
av undervisningen och formella resultaten som betyg och andel som tar en
gymnasieexamen. Det ger förutsättningar för att fokus kan breddas i det systematiska
kvalitetsarbetet - utfall och resultat kompletteras med struktur, organisation och process.

Resultatet sammanställs per skola och lyfts för analys på huvudmannanivå utöver att
användas lokalt på varje skola. Det har även tidigare skett samtal och gemensam analys
rektorer emellan inom regionerna, vilket tyvärr fick prioriteras bort vid läsårets start på grund
av mer operativa insatser med anledning av Covid 19. Resultatet är dock främst meningsfullt
för de som deltagit på respektive skola, eftersom att det är under genomförandet som det
skapas en gemensam förståelse för hur matrisen kan tolkas och i förlängningen vad som är
skolans läge. Matrisen kan med rätt förutsättningar utgöra ett bra redskap för att följa
utveckling över tid om samma deltagare genomför skattningen vid ett senare tillfälle under
efterföljande läsår.

8 Läs mer om skattningen på ntigonline.se
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Läsåret 2020-2021 deltog 23 av 29 skolor och föregående läsår deltog 25 av 29 skolor i
skattningen utifrån NTI Gymnasiets strategier pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och
en effektfull undervisning. Sammanställningen på huvdmannanivå påverkas av bortfallet,
men vissa slutsatser kan likväl formuleras: Vi kan först och främst se en generell ökning i hur
skolorna skattar sitt läge i relation till strategierna inom nästa samtliga områden. Särskilt när
det gäller att...

- ...etablera förbättringscykler som en naturlig del av skolledares och lärares arbete
utifrån de utvecklingsområden som identifierats i det lokala systematiska
kvalitetsarbetet.

- ….användningen av olika resultat i allt högre grad involverar lärare som aktivt tolkar
informationens konsekvenser för undervisning och lärande, istället för att samtalen
ofta bygger på att en extern person tar fram och presenterar resultat för lärarna, ger
sin egen tolkning och sedan låter lärarna själva komma fram till vilka konsekvenser
detta får för undervisning och lärande.

- ...undervisningutvecklingen är tydligare kopplat till de egna elevernas behov och de
ämnesspecifika kunskaper som ska läras, snarare än att undervisningsutvecklingen
har sin utgångspunkt i nya allmändidaktiska metoder som råkar vara populära för
tillfället nationellt.

Diagram 15: NTI Gymnasiet - skattning läsår 2019-2020 - 2020-2021
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Slutsatser och arbetet framåt
Vi kan konstatera att NTI Gymnasiet sammantaget även läsåret 2020-2021 lyckats väl med
elevernas kunskapsutveckling. Kunskapsresultaten är fortsatt stabila från år till år och har varit
så även under pandemin, med en undervisning delvis på distans. Vi kan även se en fortsatt
variation i våra skolors resultat, både vad gäller de formella resultaten, elevernas upplevelse
av undervisningen och skolledning och lärares skattning av sin egen verksamhet utifrån våra
gemensamma strategier för högre måluppfyllelse. Här behöver huvudmannen ge ett mer
riktat stöd till skolorna framöver för att ge rätt förutsättningar för varje skola utifrån deras
nuläge och behov. Samtidigt är det glädjande att utöver de formella resultaten är elevernas
bild av undervisningen mer positiv och att det pedagogiska ledarskapet, det kollegiala
lärandet samt undervisningen skattas högre av skolledning och lärare.

Under året har huvudmannen utvecklat redskap och analys för att få mer kunskap om
sambandet mellan elevers socioekonomiska bakgrund och hur de lyckas med sina studier. Vi
kan se att flera av våra skolor lyckas väl med det kompensatoriska uppdraget, särskilt med
att en hög andel elever lämnar skolan med en gymnasieexamen. Samtidigt ser vi att vi
fortsatt behöver utveckla undervisning och utbildning så att även den genomsnittliga
betygspoängen ökar, som ett mått på att alla elever når så långt som möjligt.

Undervisningen är skolans kärnprocess och mötet mellan lärare och elev avgörande för en
framgångsrik verksamhet. Läsårets resultat visar att de skolor där lärteamen har haft ett
tydligt fokus på att utveckla undervisningen, i kombination med ett väl fungerande arbete
tillsammans med elevhälsans funktioner runt den proaktiva elevuppföljningen9, också i större
omfattning är framgångsrika. Det kommer även fortsatt vara en bärande del av NTI
Gymnasiet strategier för högre måluppfyllelse, som betonar den proaktiva elevavstämningen
som gemensamma verktyg och utvecklingen av form och innehåll i lärteamens arbete.

Ett pedagogiskt ledarskap som skapar rätt förutsättningar för en god undervisning har
tidigare identifierats som avgörande för en framgångsrik skola. Vi kan utifrån årets resultat
och indikatorer se betydelsen av en erfaren rektor som arbetar med ett distribuerat
ledarskap i sin ledningsgrupp, med förstelärare och andra roller. Vi kan även se att skolor där
rektor varit under längre tid har bättre förutsättningar för en stabil inre organisation,
fungerande processer och en positiv skolkultur. Dessa skolor är även de som i högre grad kan
fokusera på utveckling av undervisningen och i förlängningen lyckas med att få alla elever i
mål.

Under läsåret stärktes strukturer för samverkan på rektors- och ledningsnivå genom regionala
nätverk, rektorsregioner, där rektorerna regelbundet träffades och tog hjälp och stöd av
varandra. På så vis har det skapats en variant av utvecklingsorganisation för rektorerna, där

9 Arbete med elevavstämningar beskrivs i kapitlet Elevhälsa
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kunskap och erfarenhet kommer fler enheter till godo, vilket vi ser har varit särskilt
betydelsefullt för juniora rektorer och skolor med tidigare vikande resultat.

Trygghet och värdegrundsarbete

Aktiviteter och insatser
Värdegrundsarbetet är centralt inom NTI Gymnasiet. Skolorna ska arbeta med
likabehandlings‐ och värdegrundsfrågor samt de mål och riktlinjer som beskrivs i läroplanen i
såväl undervisning som former för samverkan och schemabrytande aktiviteter i utbildningen.

Stort fokus läggs på det främjande och förebyggande arbetet som en del av att skapa en
trygg skolkultur, vilket skolans elevhälsa blir en naturlig del av. Rektor och personal är aktiva i
att skapa goda förutsättningar för samtliga elever att utvecklas mot målen. Spridning av
arbetsformer, förhållningssätt och tillämpningar görs lokalt på skolan.

Det är i regel elevhälsoteamet som ansvarar för värdegrundsarbetet men flera oftast större
skolor har en särskild arbetsgrupp för likabehandlings‐ och värdegrundsfrågor (LoV‐grupp).
Denna kan omfatta elevrepresentanter, representant från lärarlag, elevhälsan och
skolledning. Likabehandlingsgruppen blir tillsammans med andra forum för elevinflytande
såsom elevråd och mentorstid naturliga forum för att driva och konkretisera det främjande
och förebyggande arbetet.

Likabehandlings‐ och värdegrundskartläggningen (LoV) består av en enkät som genomförs i
november varje år och ger information om elever känner sig trygga, har fått information om
arbetet som drivs, om man vet vem man skall vända sig till, om man upplever att personal
behandlar elever med respekt, om man blivit utsatt för trakasserier/kränkande behandling
etc. Resultatet analyseras av elever, lärare, elevhälsa och skolledning och ligga till grund för
skolans fortsatta främjande, förebyggande och även åtgärdande arbete.

Kartläggningen på huvudmanna‐ och skolnivå ligger till grund för upprättandet av varje
skolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling som färdigställs i januari varje läsår.
Huvudmannen bedömer då utifrån enkätunderlag, anmälningar och skolornas planer vilka
övergripande insatser som kan behöva initieras på huvudmannanivå för att säkerställa att
samtliga skolor arbetar målinriktat för att förebygga och förhindra kränkande behandling.

Analysen på huvudmannanivå görs i december när det gäller enkätunderlaget, i februari
utifrån skolornas planer och samlat inför dokumentation i kvalitetsrapport och
verksamhetsplan för NTI Gymnasiet.
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Rutiner för anmälan, utredning och åtgärder mot kränkande behandling
NTI Gymnasiet har en gemensamma rutiner för samtliga skolor gällande anmälan och
utredning.

Elever som själva upplever eller märker att någon annan elev utsätts för någon form av
kränkning på skolan ska kontakta en medarbetare på skolan som eleven har förtroende för.
Den ur personalen som tar emot elevens berättelse eller uppmärksammar kränkningar på
annat sätt är ansvariga och skyldiga att anmäla detta till rektor. I varje situation där
kränkningar förekommit på skolenheten är det rektors ansvar och skyldighet att göra en
anmälan till huvudmannen.

Denna anmälan ska innehålla utförlig information om händelsen, vilka som varit inblandade,
när det inträffade och när anmälan togs emot. Utifrån denna information gör huvudmannen
tillsammans med rektor en utredning kring de aktuella kränkningarna/trakasserierna för att
identifiera vilken typ av kränkningar som förekommit.

Samtliga utredningar görs av kvalitetsorganisationens skoljurister. Utifrån vad varje utredning
visar ansvarar sedan skolchef för att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra
förekomsten av kränkande behandling i framtiden. Samtliga utredningar dokumenteras och
sammanställs för att ligga till grund för den kartläggning som både huvudmannen och de
enskilda skolenheterna gör inför upprättandet av skolornas planer mot diskriminering och
kränkande behandling.

Utvärdering och analys

Diagram 17: Elevenkät 2019-2021 - Trygghet, eleverna behandlar varandra väl, arbetsro
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Diagram 18: Elevenkät 2020-2021 - Trygghet, eleverna behandlar varandra väl, arbetsro (per
kön)

Diagram 19: Likabehandling och värdegrundskartläggning (LoV) 2019-2020 - 2020-2021

NTI Gymnasiets elever känner sig generellt sett trygga i skolan, i sin klass och med skolans
personal. Det är glädjande att se att den positiva trenden håller i sig och i än högre grad
ökade under läsåret. Uppgången är generell och omfattar nästan alla områden och
samtliga skolor utom två som i år minskade ett par procentenheter från redan höga nivåer.
Samtidigt behöver ökningen som tidigare nämnts ses i ljuset av att en del av undervisningen
genomförs på distans under båda läsåren och utvecklingen framåt kommer synliggöra
underliggande orsaker till uppgången.

35



Den positiva utvecklingen gäller även både pojkar och flickor även om vi ser att det
fortfarande är skillnad på hur eleverna upplever trygghet, respekt mellan elever och arbetsro
beroende på kön. Flickor har genomgående lägre siffror.

NTI Gymnasiet har betydligt färre flickor än pojkar inskrivna på våra största program;
teknikprogrammet och el- och energiprogrammet. Vi har under lång tid arbetat med att
genom olika initiativ få fler flickor att välja våra program. Skolorna har under läsåret
genomfört insatser för att de flickor som läser våra utbildningar ska trivas och att eleverna
behandlas lika oberoende av kön. Under läsåret har även en antal skolor fortsatt sitt
förebyggande arbete mot en tidigare identifierad “antiplugg-kultur” inom vissa grupper av
pojkar, vilket synliggjorts i arbetet med likabehandling och värdegrund.

Vi har tidigare sett att det område som verksamheten behövde arbeta vidare med på vissa
skolor var att eleverna upplevde att eleverna inte behandlade varandra väl i jämförelse
med de andra områden och frågor. Skolornas analyser lyfte framför allt att det fanns ett
språkbruk som uppfattas som respektlöst av eleverna. Det är glädjande att se en positiv
utveckling i att eleverna nu i allt högre grad, från 76% till 82% i elevenkäten, anser att
eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt. På en mer direkt fråga i
LoV-kartläggningen är det hela 90% av eleverna som anser att eleverna behandlar varandra
på ett bra sätt.

En fråga som sticker ut i LoV-kartläggningen då det är den enda med en negativ utveckling
är frågan om eleven upplever att hen fått vara delaktig i skolans likabehandlings- och
värdegrundsarbete i den utsträckning man hade velat. Möjligtvis ett resultat av att skolan
med två veckors förberedelse ställde om till fjärr- och distansundervisning i början av
vårterminen föregående år. Samma månad när man vanligtvis analyserar
LoV-kartläggningen med eleverna och gör dem delaktiga i framtagandet av planen mot
diskriminering och kränkande behandling.

Ärenden avseende anmälningar av kränkande behandling
Under läsåret inkom 42 anmälningar om upplevd kränkande behandling till huvudmannen.
Efter utredning konstaterade huvudmannen att kränkande behandling förekommit vid 28 av
de anmälda händelserna. Endast 3 enheter har anmält 5 eller fler händelser av kränkande
behandling. Enheterna är NTI Kronhus, NTI Uppsala och NTI Sollentuna. Den sistnämnda
skolan utmärker sig på så sätt att endast 1 av de 5 anmälda händelserna har bedömts
utgöra kränkande behandling enligt lagen av huvudmannens utredare. 10 enheter inte har
anmält någon händelse av kränkande behandling alls. De händelser som utgjort kränkande
behandling är inte enhetliga och är svåra att dra någon egentlig slutsats av.
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Ärenden läsåret 2020-202110

Antal
inkomna

anmälningar

Antal
konstaterade

fall Diskriminering Trakasserier
Sexuella

trakasserier
Annan kränkande

behandling

42 28

0 1 1 27

Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka

0 1 0 1 16 8

Slutsatser och arbetet framåt
Det har skett en stark positiv utveckling när det gäller trygghet och värdegrundsarbetet.
Givetvis har pandemin haft betydelse även inom detta område. Omställningen och
restriktioner har påverkat skolornas arbete men vi kan se att elevernas upplevda trygghet
och respekt för varandra har ökat. Samtidigt kan vi konstatera att arbetet med att säkerställa
att alla elever känner sig trygga behöver fortsätta, särskilt när det gäller skillnader mellan
pojkar och flickors upplevelse,

Även om det till viss del kan vara intressant att idag jämföra de olika skolenheternas antal
anmälningar mot varandra finns flera parametrar som är viktiga att ha med sig för att
nyansera bilden. Till att börja med kan konstateras att skolans storlek har betydelse för antalet
anmälningar samt vilka årskurser eller stadier som skolans verksamhet omfattar. Även faktorer
som var skolan är belägen kan vara avgörande (skolor i socioekonomiskt utsatta områden
har generellt sett fler anmälningar).

Sammantaget finns idag ett etablerat och fungerande arbete på huvudmannanivå med
gemensam kartläggning, gemensamma mallar och goda exempel som stöd för respektive
skolas utvärdering och planering av likabehandling- och värdegrundsarbetet. Samtidigt
behövs våra gemensamma rutiner för anmälan och utredning av kränkande behandling i än
högre grad förankras så att vi säkerställer att anmälan sker.

10 För definitioner av kategorier och former av kränkande behandling se Bilaga 1 Tolkningsstöd -
ärendestatistik
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Arbete och samhällsliv

Aktiviteter och insatser
NTI Gymnasiet ska i hög uträckning samverka med näringsliv, branschorganisationer,
universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt. Det krävs för att eleverna ska få
en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser inom utbild ningen och för
vidare studier eller yrkesverksamhet. Genom samverkan skapar vi även möjlighet till en
verklighetsbaserad undervisning med skarpa uppdrag som ökar motivation och lärande.

Det finns en myriad av lokala exempel på hur skolor under året dels själva genomfört insatser,
men även hur huvudman har skapat förutsättningar genom avtal och samarbeten med
externa aktörer.

För att nämna ett fåtal: Elever som är volontärer och undervisar yngre barn genom ett
samarbete med organisationen Kodcentrum. Lokala elevföreningar som startats upp inom
Unga Forskare, ett ideellt ungdomsförbund med syfte att främja ungas intresse för
naturvetenskap, teknik och matematik. Genomförandet av IGEday, en dag då tjejer och
icke-binära elever får testa på livet som ingenjör. NTI Gymnasiet stod som värdar för
rymdforskarskolan tillsammans med Astronomisk ungdom, ett ideellt ungdomsförbund med
syfte att främja intresset för astronomi och rymdfart bland unga i Sverige.

Andra goda exempel är vårt utvecklade arbete med Ung företagsamhet på våra skolor
med ekonomi- och handelsprogram och skolor med certifierade utbildningar genom
Teknikcollege, Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och
en kvalitetsstämpel på tekniskt inriktade utbildningar.

NTI Gymnasiet har även fortsatt satsningen på branschcertifieringar, ett sätt att kvalitetssäkra
utbildningen och rusta eleverna på bästa sätt inför arbetslivet.  Läsåret 2020-2021 inrättades
även en central förstelärartjänst som bland annat samordnar och utvecklar arbetet med
certifieringar. Målsättningen har varit att varje skolenhet (utom nystarter med endast elever i
åk 1) ska erbjuda elever och personal certifieringar inom minst Microsoft/network services för
el- och energiprogrammet, i programmering för teknikprogrammet, samt Adobe för estetiska
programmet i.

Arbetsförlagt lärande (APL)
Samverkan mellan skola och arbetsliv är avgörande för kvaliteten på NTI Gymnasiets
utbildningar och det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en viktig del av våra
yrkesprogram. Som huvudman arbetar NTI Gymnasiet konstant med att genomföra insatser,
följa upp, utvärdera, identifiera nya åtgärder och utvecklingsmöjligheter för våra skolors APL.
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NTI Gymnasiet har under läsåret 2020-2021 valt att fortsätta att avsätta resurser för att kunna
stötta skolorna i frågor kring APL och samverkan skola-arbetsliv genom en centralt anställd
verksamhetsutvecklare.

Verksamhetsutvecklaren arbetar internt med stöd till alla skolor inom NTI Gymnasiet,
organiserar gemensamma konferenser och utbildningar för rektorer och APL-samordnare i
dessa frågor, samt tar fram processtöd och lärresurser för att säkerställa skolornas lokala
APL-arbete. Målsättningen läsåret 2020-2021 var fortsatt hög:

- 15 v APL med programrådssamverkan av hög kvalitet. Minst 5 yrkeselever/skolenhet
och minst 1 personal/skolenhet erbjudas möjlighet till mobilitet utomlands.

- APL-samordnare resp internationaliseringsansvarig på samtliga enheter. Utbildning
och stöd, riktlinjer och uppföljning till skolenheterna erbjuds centralt för att borga för
välfungerande arbetsprocesser och rätt kompetens.

- Implementering och utveckling av det digitala verktyget Loopme för kommunikation
och dokumentation under APL, samt digitala samverkansavtal

- Satsning på nationella samverkansavtal med APL-partners med verksamhet på
många platser i Sverige för att säkra utbudet av APL-platser samt kvaliteten på det
arbetsplatsförlagda lärandet.

Internationalisering
NTI Gymnasiet har under läsåret haft fokus på att strukturera och kvalitetssäkra processerna
och samarbeten med partnerorganisationer utomlands för sin internationella APL. På så vis
har NTI Gymnasiet vidareutvecklat och utökat sitt transnationella samarbete med
partnerorganisationer i Europa för att kunna erbjuda fler elever APL utomlands. Resor och
fysiska utbyten fick dock pausas under under läsåret på grund av pandemin. NTI Gymnasiet
utvecklade, planerade och startade därav i än högre grad upp olika former av digitala
utbyten online.

- Under lå 2020-2021 genomförs ett EU-projekt inom ramen för Erasmus-programmet för
APL och personalmobilitet utomlands med fokus på yrkesutbildning.

- Parallellt med det har det pågående EU-projektet för personalmobilitet med fokus på
högskoleförberedande utbildning förlängts med ett år för att fortsatt kunna erbjuda
en bred personalgrupp kompetensutveckling utomlands. Den primära tematiska
inriktningen för bägge projekten är digital kompetens.

- En satsning genomfördes för att göra NTI Gymnasiet till en aktiv medlem i LIfVET och
deltar nu i nätverkets europeiska konferenser för omvärldsbevakning, samarbeten för
skolutveckling och erfarenhetsutbyte. Exempelvis byggdes ett europeiskt partnerskap
av EfVET-medlemmar för att starta igång ett skolutvecklingsprojekt med inriktning på
hydroponisk odling under ledning av NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg. Projektet
beviljades EU-finansiering för att starta kommande läsår 2021-2022.
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Studie- och yrkesvägledning (SYV)
Generellt inom NTI Gymnasiet arbetar studie-och yrkesvägledaren (SYV) med alla elever i
årskurs 1 och informerar om vad som krävs att få en gymnasieexamen, vilka kurser som är
direkt behörighetsgivande m.m. I slutet av åk 1 väljer eleverna kurser till sitt individuella val i
åk 2 och SYV brukar tillsammans med undervisande lärare gå igenom kursernas innehåll och
eventuella framtida konsekvenser av olika val. Särskild vikt skall läggas på att motverka
könsstereotypa val utan istället skall varje elev ges goda möjligheter att göra väl
underbyggda val utifrån elevens intresse. SYV går igenom de individuella valen i åk 2 inför
valet till individuella val i åk 3. I åk 3 är det främst fokus på eftergymnasiala utbildningar och
arbetsliv men detta begränsas inte enbart till åk 3 utan arbete pågår med detta även under
åk 1 och åk 2 dock oftast i mindre omfattning än i åk 3. Vidare så skall SYV ge både
individuell som gruppvis vägledning. SYV ansvarar för eller stödjer rektor i att kvalitetssäkra
både skolans övergripande studieplaner och elevernas individuella studieplaner.

Rektor tillser att eleverna, kopplat till deras behov, har tillgång till personal med studie‐ och
yrkesvägledningskompetens, i frågor gällande deras framtida yrkes‐ eller studieval. Då
elevernas behov styr sätter rektor organisationen för studie‐ och yrkesvägledning.

Snacka Med Syv.se, en del av AcadeMedia, lanserades 2019 och är tillgänglig för samtliga
skolors elever. Det är en plattform och service där professionella studie- och yrkesvägledare
länkas ihop med våra elever och/eller deras vårdnadshavare via telefon, videosamtal eller
chat. Varje form av kontakt är unikt och utgår från den vägledningssökandes behov. Den
digitala vägledningen är ett komplement till den vägledning som eleven redan har på sin
skola. Snackamedsyv.se bidrar till att alla ungdomar får den vägledning som behövs för att
kunna göra välgrundade val inför, under och efter gymnasiet. Syvarna arbetar med olika
verktyg och metoder, där vägledningssamtalet är centralt. De ger individen tillfälle till
reflektion och ökad medvetenhet om sig själv, sina förutsättningar i relation till de alternativ
som finns.

Utvärdering och analys
Läsåret 2020-2021 frågade vi eleverna om de upplever att skolan samarbetar med företag,
högskola eller andra föreningar och organisationer i den årliga elevenkäten. 69% svarade
7-10 på en tiogradig skala. Svaren varierar mellan 36% till 87% beroende på skola, vilket visar
att skolorna kommit olika långt i det här arbetet. Samtidigt vet vi att aktiviteterna och insatser
ökat betydligt trots pandemi och sämre förutsättningar för samverkan.

APL
Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer under pandemin gav sämre förutsättningar för att alla
elever skulle få en kvalitativ APL-plats. Skolorna var snabba att ställa om under föregående
läsår och löste utmaningen genom en kombination av exempelvis skarpa uppdrag i
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samverkan med lokala företag, arbete med bransch certifieringar och omplanering av
APL-perioder.

I den årliga APL-utvärderingen som genomförs under vårterminen ser vi att NTI Gymnasiets
APL-arbete håller en på det stora hela god nivå utifrån kraven i gymnasieförordningen och
läroplanen.

- 86% av skolorna där eleverna gör APL på en plats med koppling till sin
utbildning/fördjupning; på 7 skolor kommer några elever inte ut pga särskilda behov
el. enbart på så kallad miljöpraktik.

- Det finns en APL-samordnare på 21/22 skolor
- Alla skolor besöker APL-platsen på förhand & säkrar att framför allt arbetsmiljön är

god för eleven,
- 21/22 skolor kommer överens om och följer upp lärandet med elev och handledare

(trepartssamtal)
- 20/22 skolor genomför återkommande Programråd
- Samtliga elever har fått APL i någon variant. Fysisk med inriktning på yrkeskurser,

digital med inriktning på yrkeskurserna i samarbete med arbetslivet, miljöpraktik med
fysisk arbetsplats och i som sista utväg i få förekommande fall: skarpa uppdrag på
skolan som är arbetsplatsliknande.

Internationalisering
Internationaliseringsarbetet stannade givetvis till viss del upp under pandemin då situationen
i Europa inte möjliggör resor och utbyten. Samtidigt skedde en övergång till digitala
samarbeten och med möjlighet till skarpa uppdrag från våra samarbetsorganisationer.
Skolorna lyckades med att cirka 90 elever genomförde virtuella mobiliteter utav de 225 elev-
100 personalmobiliteter som var planerade. Trots pandemin har vi även utvecklat våra
partnerskap inom Europa, men även byggt upp samarbeten utanför Europa, med
exempelvis aktörer i Sydafrika.

Vi har även utforskat frågan om digital APL, både nationellt och internationellt - en
erfarenhet som berett oss nya perspektiv och idéer för samverkan med arbetslivet. Genom
skarpa projekt på uppdrag och under handledning från arbetslivets parter har NTI
Gymnasiets elever fått en möjlighet att prova på industrins agila och digitala arbetssätt som
förefaller att vara det nya normala på många håll i arbetslivet post corona.

Studie- och yrkesvägledning
NTI Gymnasiet har under läsåret 2020-2021 skapat förutsättningar och säkerställt att eleverna
på samtliga skolor har tillgång till personal med studie- och yrkesvägledningskompetens.

Plattformen snackamedsyv.se utgjorde en särskilt god tillgång under ytterligare ett  läsår med
restriktioner och en undervisning som till och från genomfördes på distans.
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Samtidigt genomfördes flera initiativ under läsåret på skolor och inom regioner för att bjuda
in representanter för olika yrken, framtida arbetsgivare och möjliga utbildningsvägar.
Framtidsmässan, som kom till genom ett samarbete mellan skolorna i region Syd, är ett
sådant exempel där skolorna gått ihop för att arrangera ett större event för sina elever.

Slutsatser och arbetet framåt
Vi kan se att NTI Gymnasiets fleråriga satsningar på samarbeten med världen utanför skolan
bär frukt. Både i etablerade samarbeten och samverkan i olika former så väl som elevernas
upplevelse, motivation och lärande. Huvudman lyckas på flera vis skapa förutsättningar och
kontakter som skolorna kan använda i sitt arbete med fokus på NTI Gymnasiets
profilområden och våra programs examensmål.

Pandemin har gjort oss än mer medvetna om betydelsen av det arbetsförlagda lärandet. Vi
ser vad som saknas när den inte har kunnat genomföras i vanlig ordning samtidigt som vi
mötte upp utmaningen och säkrade att APL genomfördes på nya sätt. Vi ser att
erfarenheterna har stärkt samarbetet med aktörer inom de branscher som är aktuella för
våra elever. Våra samarbetspartners visar på behovet ut av att utveckla nya former för att
kunna ta emot elever. Vår bedömning är att i dagsläget är det företagen som i högre grad
kontaktar oss och visar intresse för att ta emot elever på APL, vilket leder till nya spännande
samarbeten och nationella samverkansavtal, exempelvis en nationell samverkan med
Mediamarkt. Vi ser en framtid där nya former av APL skulle kunna innebära både fysisk och
digital APL, vilket vi valt att kalla Blended Mobility. Inte för att det digitala helt kan eller ska
ersätta det fysiska utan för att samhället och näringslivet har förändrats och många företag
kommer fortsätta med att arbeta hemifrån i kombination med att vara på plats, alltså måste
också vi hitta nya vägar.

Våra internationella utbyten kommer öppnas upp för fler elevgrupper, exempelvis kommer
elever som läser till gymnasieingenjörer erbjuds APL utomlands. En annan viktig del som blivit
högaktuell under de senaste åren är hur vi arbetar med hållbarhet, vilket inom
internationaliseringsarbetet bland annat gestaltar sig i elevernas utvecklande av green skills.
Högaktuellt för att rusta eleverna inför framtiden samhällsutmaningar. Hur eleverna får
kompetens för att agera och påverka och inte enbart kunskaper om vilka utmaningarna är.
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Elevhälsa

Aktiviteter och insatser
Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete
Inom NTI Gymnasiet har eleverna tillgång till alla professioner inom elevhälsan såsom
skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, kurator samt specialpedagogisk kompetens. Varje
elev har också en mentor som har en översikt över hur det går i skolan och stödjer eleven i
dennes skolgång.

Eleverna kan träffa elevhälsopersonal både individuellt och i grupp. Skolsköterskan genomför
elevhälsosamtal med samtliga elever i årskurs ett och rektor organiserar så att det finns
möjlighet att boka tid för individuella samtal med elevhälsans personal.

Elevhälsan är utformad för att tydligt bidra till elevernas förmåga att tillgodogöra sig de
kunskaper, förmågor och värden som målen för utbildningen tar fasta på. Detta genom att
vara en aktiv och integrerad funktion i verksamheten som samverkar med lärare och övrig
pedagogisk personal kring elevernas utveckling.

Elevhälsoteamet (EHT) har regelbundna möten tillsammans med skolledningen där de går
igenom aktuella och pågående elevärenden och på dessa möten finnas även stående
punkter på dagordningen som rör elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Vi har tidigare konstaterat att en stor del av de elever som inte lyckas nå en
gymnasieexamen har haft en betydande frånvaro. Därav har NTI Gymnasiet under flera år
arbetat målinriktat för att minska frånvaro och utreda bakgrunden till frånvaro i högre
omfattning.

Det innebar att vi under läsåret 2020-2021 arbetade utifrån gemensamma rutiner för
närvarohantering i våra digitala system vilket möjliggjorde en träffsäkrare uppföljning på skol-
och huvudmannanivå. Under läsåret sammanställdes rapporteringsgrad, närvaron och antal
pågående närvaroutredningar månadsvis och behandlades under månadssamtalen mellan
rektor och skolchef. Det finns även gemensamma mallar och stöd för utredning av elevers
frånvaro och goda exempel på handlingsplaner hämtade från verksamheten för hur skolor
kan arbeta för att öka skolnärvaron.

NTI Gymnasiet har även genomfört olika mer riktade insatser under läsåret kopplat till
elevhälsa. Exempelvis har skolpsykolog arbetat med ett urval skolor runt elevers motivation
och NTI Gymnasiet har med stöd av AM Academy fortsatt utbildningsinsatsen Närvarolyftet
på ett antal skolor.
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Åtgärdande arbete - extra anpassningar och särskilt stöd
NTI Gymnasiet har gemensamma rutiner och riktlinjer för elevhälsans åtgärdande arbete.
Dessa omfattar förslag för en tydlig process från ledning/stimulans till extra anpassningar och
särskilt stöd. Mallar och förslag till utredning, beslut och form för åtgärdsprogram, samt ett
metodstöd. En särskilt viktig gemensam del är NTI Gymnasiets skolors arbete med proaktiva
elevavstämningar i form av EWS.

Early Warning System (EWS) är ett digitalt system i vilket lärarna fyller i bedömningar kring
varje elev i varje kurs. Bedömningen görs utifrån att tillgänglig kunskap och det stöd varje
elev har vid det aktuella tillfället och bedömningen avser om eleven kommer få minst E eller
inte vid kursens slut. Elevavstämningen innebär även att sätta fokus på att hitta praktiska
lösningar i lärarens undervisning när en eller flera elever i kursen riskerar att inte nå målen.
Detta sker genom att vid behov dokumentera och följa upp genomförandet av extra
anpassningar. Elevavstämningen möjliggör även en tydlig signal till rektor om behovet av
utredning för särskilt stöd när extra anpassningar inte ger effekt eller antas vara tillräckliga.
EHT är med hela vägen genom att delta på EWS-möten tillsammans med undervisande
personal, för att kunna stötta lärarna kring extra anpassningar, utformning av lärmiljöer mm i
ett tidigt skede. Skolorna genomför proaktiva elevavstämningar flera gånger per termin med
vad man ser är en givande regelbundenhet lokalt.11

Vid de regelbundna månadssamtalen mellan skolchef och rektor lyfts olika indikatorer
kopplat till elevhälsan, bland annat antal pågående utredningar, antal aktiva
åtgärdsprogram och en prognos av andel avgångselever som beräknad ta examen. Minst
två gånger per läsår delges även huvudmannen varje skolas mer detaljerade
sammanställning och analys av elevavstämningen, så att huvudmannen i dialog med rektor
kan resursfördela och stötta skolorna utifrån behov.

Utvärdering och analys
Samtliga skolor hade under läsåret 2020-2021 tillgång till elevhälsa och dess olika professioner
förutom vid tillfälliga sjukskrivningar eller vakans under pågående rekrytering. Genom att
skolläkare och skolpsykolog anställs centralt av AcadeMedia och sedan utallokeras kan
tjänsterna göras mer attraktiva, vilket leder till att kompetens, erfarenhet och hållbara
anställningar säkras för våra skolor.

Ett år med undervisning delvis på fjärr- och distans innebar att elevhälsan på olika vis fick
anpassa sig för att nå ut och möta upp eleverna. Genom att bygga vidare på erfarenheter
som gjort under föregående läsår lyckades man i hög grad med sin målsättning. Mer än
hälften av NTI Gymnasiets skolor deltog i olika varianter av Skolinspektionens granskningar,
där Skolinspektionen bland annat granskade hur elevhälsan fungerat och lyckats under

11 Läs mer om vårt arbete med elevavstämningar på ntigonline.se
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läsåret. Den sammantagna omdömet blev att vi lyckats väl och att Skolinspektionen har få
rekommendationer att ge på hur elevhälsan inom NTI Gymnasiet kunde bli bättre under
rådande förutsättningar.

Vi kan även se att vårt arbete för att främja närvaro och att förebygga och åtgärda hög
skolfrånvaro generellt ser ut att ha varit framgångsrikt med tanke på förutsättningarna under
pandemin. Föregående läsår noterades en högre närvaro i närtid efter övergången till fjärr-
och distansundervisning som sedan minskade något och planade ut under läsåret. Läsåret
2020-2021 skiljer sig inte markant från tidigare läsår även om det finns variationer mellan olika
skolor. Även här fick elevhälsan en viktig roll och kunde arbeta mer förebyggande utifrån
erfarenheterna under föregående läsår. Särskilt med att möta upp de elever man tidigare
identifierat med utmaningar kopplat till fjärr- och distansundervisning.

Elevavstämningen har utvecklats under läsåret utifrån föregående års framgångsrika pilot då
skolorna i region sydväst utvecklade en variant av EWS, det digitala verktyget Insights,
tillsammans med företaget Studybee. Ett arbete som NTI Gymnasiet initierade 2019 och varit
med i från start. Fler skolor klev över till att använda verktyget under läsåret 2020-2021 och
löpande utvärdering under året tillsammans med skolornas lokala dokumentation av
kvalitetsarbetet visar att verktyget upplevs som framgångsrikt, även om det funnits tekniska
trösklar. Ökad transparens har lett till snabbare beslut och att stöd kan sättas in mer
skyndsamt. Rektorer lyfter vikten av processen runt den data som samlas in och elevhälsan
och särskilt specialpedagogens betydelse i ett tidigt skede i arbetet med inkluderande
lärmiljö och extra anpassningar. Även samarbetet mellan skola -hem underlättas då
information delas på ett enklare och tydligare, vilket är en förutsättning för att få till en bättre
dialog och samarbete mellan skola, vårdnadshavare och elev och som stöd för eleven att
utveckla förmågan att ta ansvar för sina studier.

Slutsater och arbete framåt
NTI Gymnasiets skolor har ett välfungerande elevhälsoarbete vilket även skrivits fram i
Skolinspektionens beslut efter granskningar och tillsyner under läsåret. En nyckel är att
huvudmannen skapar rätt förutsättningar genom att skolorna har tillgång till samtliga
funktioner och att skolorna lyckats skapa välfungerande samverkan mellan elevhälsan och
pedagogisk personal.

Redan under föregående läsår med pandemi pågick ett intensivt arbete inom elevhälsan
med att ställa om för att nå ut till alla eleverna på distans. Situationen har varit utmanande
även under detta läsår, där det åtgärdande arbetet har fått prioriteras framför ett mer
hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det blir än viktigare framåt att snabbt fånga upp
de elever som av olika skäl hamnat efter i övergången till en mer “normal” verksamhet,
samtidigt som vi utifrån den kunskap och erfarenhet som byggts upp kan vara mer proaktiva
i arbetet.
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Framåt ser vi att vi behöver stärka upp stöd på huvudmannanivå för den pedagogiska delen
av elevhälsan, då det tidigare funnits samordnande specialpedagog inom AcadeMedia
med detta uppdrag. Det handlar både om riktat stöd till vissa enheter och att skapa en
plattform för samarbete i regioner för spridande av goda exempel utbyte mellan skolornas
elevhälsa, särskilt verksamhetens specialpedagoger.

NTI Gymnasiets mångåriga arbete med elevavstämningar har visat att extra anpassningar
ofta dokumenteras utan att genomföras om det inte finns systematiska rutiner och metoder
för att koppla samman identifierade behov hos eleverna med förändrad undervisning och
organisation kring elevernas lärande. Skolledningens och huvudmannens kunskap och
förmåga att organisera och använda resurser utifrån dokumentationen i elevavstämningen
är centralt för ett framgångsrikt arbete framåt.

46



Samlad bedömning och fokus kommande läsår 2021-2022
Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att verksamheten inom NTI Gymnasiet
uppfyller alla lagar, förordningar och föreskrifter. NTI Gymnasiet arbetar kontinuerligt och
långsiktigt för att utveckla och förbättra utbildningen i syfte att säkerställa likvärdighet och
kvalitet. Vår målsättning är alltid att varje elev ska lyckas med sina studier i en trygg och
stödjande miljö.

Huvudmannen ansvarar även för att följa upp de förutsättningar som ges skolenheterna för
att de ska kunna ge eleverna en god utbildning. För att lyckas med det har vi som
huvudman gemensamma strukturer och processer i kvalitetsarbetet för att ha en så aktuell
bild som möjligt av varje skolas läge. Utifrån sammanställning och analys av orsakerna till
bristande måluppfyllelse, resultat och förutsättningar har vi identifierat följande övergripande
utvecklingsområden framåt.

Ökad måluppfyllelse
NTI Gymnasiet har genom ett målmedvet arbete under lång tid drivit en allt mer
framgångsrik verksamhet med visionen alla i mål. Detta avspeglas bland annat i en
examensgrad som har ökat över tid. Efter genomlysning av det systematiska kvalitetsarbetet
togs tre strategier för högre måluppfyllelse fram som idag fungerar som ramverk och
ledstång i arbetet med att alla elever ska lyckas: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande
och en effektfull undervisning. Analysen av läsårets resultat visar på en fortsatt stabil
utveckling på verksamhetsnivå. Samtidigt finns det fortfarande enheter som behöver riktade
insatser för att lyckas bättre med uppdraget. I regel korrelerar olika resultat och en skola har
antingen höga eller låga resultat inom flera områden, även om det finns undantag där en
skola exempelvis visar en ökad trygghet, men där de formella resultaten är fortsatt relativt
låga. En viktig uppgift framåt är att fortsätta fokusera insatser till skolor med låga eller
försämrade resultat, samtidigt som det övergripande arbetet med de tre strategierna för
högre måluppfyllelse fortgår.

Digitalisering och innovation
NTI Gymnasiet erbjuder utbildning med fokus på teknik/IT, design, naturvetenskap och
handel som förbereder eleverna på en digitaliserad framtid. Det ställer höga krav på både
organisation och att vi som arbetar inom verksamheten har kompetens och förutsättningar
att nyttja digitaliseringens möjligheter på ett innovativt sätt. NTI Gymnasiet kommer framåt
använda digitaliseringens möjligheter för en effektivare organisation och
internkommunikation. Samt verka för än bättre förutsättningarna för en god undervisning
med relevant innehåll utifrån våra utbildningar, med fortsatt fokus på att utveckla och stärka
elevers digitala kompetens.
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APL och internationalisering
På grund av rådande omständigheter är möjligheterna till APL både nationellt och
internationellt begränsade även under kommande läsår. Kreativa lösningar med virtuell
mobilitet och digital APL kommer att fortsätta att utforskas och tillämpas för att avhjälpa
situationen. NTIG APL Academy - en utbildnings- och utvecklingsinsats kommer erbjudas varje
skola utifrån deras nuläge. Syftet är att finslipa APL-processen och samverkan med arbetslivet
för att säkra att våra yrkesutbildningar är aktuella och uppfyller förordningens krav. En
liknande utbildningsinsats - Eurocademy - genomförs även för alla skolor som erbjuder elever
APL utomlands för säkerställa kvaliteten på detta utbildningserbjudande. Satsningen på
branschcertifiering för elever och personal fortsätter. Ett initiativ för att säkra att NTI
Gymnasiet utbildningar ligger i linje med branschens efterfrågande kompetens. För att
ytterligare växla upp detta arbete har ett uppdrag givits till en central förstelärare som
kommer att vara ett stöd i frågan till hela organisationen.

Samsyn, långsiktighet och förutsägbarhet
Samsyn är avgörande för att vi ska lyckas framåt. Det behöver finnas en koppling mellan
huvudmannens kvalitetsarbete och det kvalitetsarbete som rektorn tillsammans med lärare,
övrig personal och elever genomför vid skolenheterna. Huvudmannens regleringar och
satsningar, skolans ledning och inre arbete, lärare och andra roller behöver dra åt samma
håll för att kunna åstadkomma en hållbar utveckling. När satsningar genomförs, behöver ett
tydligt syfte och en långsiktighet finnas med från start. Det kommer alltid uppstå nya behov
och förutsättningarna kommer förändras under resans gång, det vet vi inte minst efter
Covid-19 när verksamheten fått agera i ett undantagstillstånd. Likväl behövs en medveten,
transparent prioritering ske och resiliens byggas in för att minska korsdraget mellan olika viljor
och initiativ i styrkedjan. Förutsägbarhet i beslut och kapacitetsbyggande på samtliga nivåer
- huvudman, skolledning, personal - möjliggör mer friutrymme, ansvar och innovation på
respektive nivå.

Tiden med pandemi har på många sätt varit unikt och bjudit på omfattande utmaningar
även under läsåret 2020-2021, men NTI Gymnasiet har fortsatt visat sig vara väl förberett för
att möta de snabba förändringarna. Mycket tack vare en i grunden välfungerande
verksamhet med även vårt fokus på teknik och digitalisering. Det är glädjande att se hur den
speciella tid vi upplevt på flera sätt har påmint oss om skolans betydelse, både oss som
arbetar där och för våra elever. Med facit i hand kan vi konstatera att vi efter en otrolig
insats från medarbetare och elever ser ut att ha överträffa förväntningarna även läsåret
2020-2021.
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Bilagor

Bilaga 1 Tolkningsstöd - ärendestatistik

Kränkande behandling
Antal inkomna ärenden & Antal konstaterade fall
Antalet inkomna ärenden är alla de anmälningar av kränkande behandling som har skickats
in till huvudmannen under den aktuella perioden. När utredaren (fortsättningsvis UT) utreder
dessa ärenden kan ärendet får fyra olika utfall; Kränkning har förekommit, kränkning har ej
förekommit, kränkning har ej kunnat visats, anmälan utreds ej av HM/bagatellartad
händelse.

Kränkning har förekommit: Då UT konstaterar att ärendet utgör någon typ av kränkning i
lagens mening. Det kan vara diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller annan
kränkande behandling.
Kränkning har ej förekommit: Då UT konstaterar att händelsen inte utgör kränkande
behandling i juridisk mening.
Kränkning har ej kunnat visats: Då underlaget inte är tillräckligt för att UT ska kunna konstatera
vad det är som har hänt. Exempelvis när elevernas berättelser går isär och det inte finns
något ytterligare som styrker någon av elevernas berättelser.
Anmälan utreds ej av HM/bagatellartad händelse: Då utredaren lämnar anmälan utan
åtgärd. Anmälan om kränkande behandling skulle ej har gjorts av rektor. Det kan vara
exempelvis när en personal upplever sig kränkt.

Siffran under “Antal konstaterade fall” är de ärenden som fått utfallet “Kränkning har
förekommit”. De andra utfallen hamnar inte under “Antal konstaterade fall” varpå skillnad
mellan “Antal inkomna anmälningar” och “Antal konstaterade fall” förekommer.

Varför skiljer sig siffran i kategorier mot siffran i konstaterade fall?
För den uppmärksamme kommer denne märka att summan av antalet ärende i varje
kategori inte alltid stämmer överens med antalet konstaterade fall. Anledningen är att ett
ärende kan ibland få utfall i flera kategorier. Exempelvis kan UT komma fram till att det i en
och samma anmälan går att konstatera att ärendet utgör kränkande behandling i
skollagens mening men även trakasserier i diskrimineringslagens mening. Därav kan dessa
siffrorna i antalet konstaterade fall skilja sig åt från summan av antalet ärende i varje
kategori.
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Kategorier - kränkande behandling
Diskriminering
En förenklad beskrivning av vad som utgör diskriminering är situationer där någon missgynnas
eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna (se nedan) och det ska föreligga något slags maktövertag hos den
som är utsättande (tex en lärare):
- Kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionsnedsättning
- sexuell läggning
- ålder

Trakasserier
Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en
eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, nedsättande
skämt, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara att en elev hånar en annan
elev för att hen har adhd eller att en elev kallar en annan för något nedsättande i relation till
elevens etnicitet.

Sexuella trakasserier
Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar
närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och
anspelningar.

Begreppet sexuella trakasserier i diskrimineringslagen är utformat ur ett vuxenperspektiv och
omfattar inte den sorts sexuella beteenden som man typiskt sett finner hos barn i låga åldrar
(under 7 år). Diskrimineringsombudsmannen (DO) har i november 2016 beslutat hur
myndigheten tolkar begreppen trakasserier och sexuella trakasserier - kränkningar som utförs
av barn under 7 år som regel inte omfattas av begreppen trakasserier och sexuella
trakasserier i diskrimineringslagen.

Annan kränkande behandling
I skollagen definieras kränkande behandling som ett uppträdande som, utan att vara
diskriminering (eller trakasserier) enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns eller en elevs
värdighet. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt skollagen måste
kränkningen vara märkbar och tydlig. Kränkande behandling är ett beteende som är
oönskat av den som blir utsatt. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet
upplevs som kränkande.
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Bristande tillsyn
I vissa ärenden kan konstateras att orsaken till att elever skadat varandra eller liknande inte
handlat om kränkande behandling utan att anledningen till att situationen uppkommit
handlat om bristande tillsyn. Om små barn till exempel gör varandra illa genom att
exempelvis bitas, även om det sker flera gånger, så handlar det inte om kränkande
behandling utan om bristande tillsyn i verksamheten (jfr uttalanden i förarbeten, prop.
2005/06:38 s. 102). För att en handling ska kunna bedömas som kränkande behöver man ha
viss insikt i att det egna uppträdandet kan upplevas som kränkande behandling. Av denna
anledning bedöms barn i förskolan och yngre elever i lågstadiet inte alltid utfört kränkande
behandling även om handlingen i sig kan uppfattas som kränkande.

Klagomål
I ärendehanteringen använder vi termen klagomål oavsett om ärendet inkommer till
huvudmannen genom skolans/huvudmannens egen klagomålshantering eller genom en
anmälan till Skolinspektionen, BEO eller annan myndighet.

Antal inkomna anmälningar och klagomål
Antalet inkomna anmälningar och klagomål innebär att en sammanslagning gjorts av
samtliga ärenden under perioden som gäller klagomål från t.ex. elever eller vårdnadshavare
till huvudmannen och sådana ärenden som inkommit till huvudmannen genom att anmälan
gjorts till myndighet som därefter kontaktat huvudmannen med krav på någon åtgärd med
anledning av den framförda anmälan.

Antal avslutade ärenden under samma period
Eftersom framför allt ärenden som kommer från myndigheter tenderar att vara öppna under
längre tid beroende på myndigheternas handläggningstider utgör de avslutade ärendena
sådana ärenden som avslutats under perioden oavsett när de inkommit till huvudmannen.
Ett ärende kan alltså inkommit under perioden före den aktuella men avslutats först under
den aktuella.

Varav antal där brist ej konstaterats
I vissa ärenden har brist inte kunnat konstateras och vad som är orsaken till detta kan skilja sig
åt. Det kan handla om att utredaren efter att ha tagit in skolans redogörelse konstaterar att
det faktiskt inte förelegat någon brist, men kan ibland vara så att ord står mot ord och det
saknas tillräckligt stöd för att visa att det faktiskt förelegat en brist (dvs det är möjligt att brist
funnits, men det kan inte helt fastställas). Ofta innebär det faktum att vårdnadshavare känt
sig dåligt bemötta oavsett konstaterad brist eller ej och att skolan måste fortsätta arbeta
aktivt på ett bra bemötande och samverkan för att skapa förtroende hos eleven och
dennes vårdnadshavare.
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Varför skiljer sig siffran antal avslutade ärenden mot siffran konstaterade brister?
Antalet avslutade ärenden stämmer inte alltid överens med antalet konstaterade brister.
Anledningen är att ett ärende kan få utfall i flera kategorier. UT kan alltså konstatera brister
inom flera områden i ett och samma klagomålsärende. Därav kan siffrorna i “Antalet
avslutade ärenden” skilja sig åt från siffran i “konstaterade brister”.
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Bilaga 2 Förädlingsvärde
Förädlingsvärdet visar om den genomsnittliga betygspoängen är bättre eller sämre än det
förväntade värdet (0=rikets snitt)

Det förväntande värdet beräknas (av SCB) per nationellt program utifrån regressionsmodeller
som tar hänsyn till elevernas meritvärde in (från grundskolan) och den genomsnittliga
betygspoängen för samtliga avgångselever i riket.

Ett positivt förädlingsvärde indikerar att eleven under sin gymnasieutbildning haft en bättre
kunskapsutvecklingskurva (erhållit högre betyg) än vad som kan förväntas utifrån rikets snitt.

Ett negativt förädlingsvärde indikerar att elever under sin gymnasieutbildning haft en sämre
kunskapsutvecklingskurva (erhållit lägre betyg) än vad som kan förväntas utifrån rikets snitt.

Alla elever som gått ut årskurs 9 i svensk grundskola tre år innan avslutad gymnasieutbildning
ingår i populationen. Elever som har under 2500p i sin studieplan, fjärdeårselever och avhopp
räknas inte in i underlaget.

Måttet adresserar inte elevens förutsättningar: Socioekonomiskt, kön och
utbildningsbakgrund.

Ett högt förädlingsvärde är i sig inte en målsättning, men måttet kan användas som ett
komplement t.ex. till andra resultat och indikationer.
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