
 

 

 

 



1 

 

Rektor har ordet 2 

Vår vision 3 

Vårt systematiska kvalitetsarbete 3 

Resultatredovisning 5 

Kunskaper 5 

Avgångselever 5 

Andel med examen nationella program 5 

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram) 7 

Andel med examen gymnasieingenjör (T4) 7 

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 7 

Samtliga elever 8 

Betygsfördelning 8 

Resultat nationella prov 9 

Normer och värden 12 

Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt 12 

Andel elever som upplever sig trygga i skolan 13 

Övergripande utvärdering av verksamheten 15 

Undervisning och kollegialt lärande 15 

Bedömning och betygsättning 20 

Elevhälsoarbete 22 

Samverkan med omvärlden 23 

Arbetsplatsförlagt lärande 25 

Sammanfattning och fokus framöver 26 

Om NTI Gymnasiet 27 

Bilagor 29 

Bilaga 1 - Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 29 

Bilaga 2 - NTI Gymnasiets tre strategier för högre måluppfyllelse 30 

Bilaga 3 - Resultatblad indikatorer 31 

 

  



2 

 

REKTOR HAR ORDET 

 

NTI Gymnasiet Luleå har ambitionen att ligga i framkant vad gäller Tech och digital kompetens oavsett 

program. Våra elever ska förberedas för att kunna leda och navigera i en digitaliserad framtid. Detta ställer krav 

på undervisning, pedagoger, lokaler och utrustning. För att kunna leda och navigera i en 

digitaliserad framtid behöver våra elever utveckla en rad förmågor, såsom kommunikation, ledarskap, 

flexibilitet, kritiskt tänkande och problemlösning. Under det gångna året har skolans personal samverkat med  

olika aktörer tex Luleå Gymnasieskola och IT-branschrådet i Luleå samt LTU kring ett projekt “IT-branschen +  

Gymnasiet = SANT”, målet med uppstarten av detta projekt är att det ska bli ett återkommande inslag i vår  

verksamhet. Målet med projektet var att visa elever på branschen behov av Tech, digital samt IT-kompetens.  

 

Vi har under det gångna året haft 21 elever på APL i Sydafrika under 3 veckor. Utöver APL på olika företag så  

genomförde eleverna olika utflykter tillsammans med personal både från skolan och personal nere på plats i  

Sydafrika. 

 

Utvärderingar av verksamheten visar att både elever och personal är stolta över sin skola/arbetsplats. Eleverna  

har gett oss feedback som vi tolkar som om att vi har lyckats väl med trygghet, studiero, trivsel samt  

undervisningen. Jag är mycket stolt över våra grundläggande strukturer på skolan som arbetats fram  

tillsammans med personalen på skolenheten samt systematiken kring uppföljning och utvärdering av skolans  

strukturer.  

 

 

Charlotte Pittja, rektor NTI gymnasiet Luleå  
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VÅR VISION 

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

Vår kvalitetsmodell 

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

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

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

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

 

Vår kvalitetsdefinition 

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar 

förutsättningar för utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av 

t.ex. sammansättning av personal och elever. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten 

i det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen.  

 
 

AcadeMedias framgångsfaktorer 

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

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

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

att korrigera brister och avvikelser.  

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

behov.  

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denna kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 

kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre 

måluppfyllelse nästa läsår. 

 

Våra tre strategier för högre måluppfyllelse 

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

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

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

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

undervisning. (Se bilaga 2) 
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RESULTATREDOVISNING 

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

läroplanen och varje programs examensmål. 

KUNSKAPER 

Avgångselever 

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM 

 

 

Bild 1, resultat, “andel elever med examen totalt”. 

Andel elever som examen minskar med 1% jämfört med föregående år och den preliminära examensgraden för 

skolan läsåret 2021–2022 är 91%. Det totala antalet avgångselever med betyg i minst 2500 poäng var 34 elever. 

Det var 3 elever som inte uppnådde kraven för en gymnasieexamen. 



6 

 

Bild 2, resultat, “andel elever med examen totalt (pojke/flicka”. 

Det totala antalet avgångselever flickor med betyg i minst 2500 poäng var 3 elever och antalet avgångselever 

pojkar med betyg i minst 2500 poäng var 31 elever. 

 

Bild 3, resultat, “andel elever med examen per program”. 

På ett av våra tre program, IT-programmet (El- och energiprogrammet) når samtliga avgångselever upp till 

kravet för gymnasieexamen och för våra andra två program är examensgraden 75% respektive 87%. 

Examensgraden för Estetiska programmet minskar med 25%, 1 av 4 elever avgångselever på Estetiska 

programmet når inte en gymnasieexamen. Examensgraden för Teknikprogrammet minskar med 3% jämfört 

med föregående läsår, 87% når en gymnasieexamen.  
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM) 

 

Bild 4, resultat, “andel elever behörig till högskola - yrkesprogram”. 

Andel elever behörig till högskola - yrkesprogram ökar med 15% jämfört med föregående läsår.  

 

ANDEL MED EXAMEN GYMNASIEINGENJÖR (T4)  

100% av eleverna på T4 tog en gymnasieingenjörsexamen. 

 

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 

 

Bild 5, resultat, “GBP - samtliga avgångsbetyg”. 

Genomsnittlig betygspoäng - samtliga elever - avgångselever minskar något, från 13,5 till 13,1. 
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Samtliga elever  

BETYGSFÖRDELNING 

 

Bild 6, resultat, “Betygsfördelning totalt”. 

Betygsfördelningen är i princip oförändrad jämfört med föregående år. Något färre elever når betygssteget C 

jämfört med föregående är, något fler elever når betyg E och D jämfört med föregående läsår.  
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RESULTAT NATIONELLA PROV 

Matematik 
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Engelska 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Svenska/svenska som andraspråk 

 

 

 

Bild 7, Översikt antal, “Överensstämmelse NP/kursbetyg”. 

Det man ser i diagrammen är att vi fått lite sämre överensstämmelse i kurserna matematik 1b och matematik 

3c men har samtidigt korrelationen i kursen matematik 1a förbättrats. I kursen engelska 5 är andel elever som 

fått lägre betyg än NP-betyg 54% medan den i engelska 6 är 22%. Vi som skola attraherar en hög andel av de 

elever som har funktionsvariationer av olika slag. För de eleverna kan det innebära att de inte presterar lika bra 

under det prestationstvång som råder under NP. Alla elever kan ha bra och dåliga dagar, men för våra elever 
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med funktionsvariationer så blir kontrasterna större, vilket kan resultera i en avvikelse i jämförelse med deras 

ordinarie prestationer.  

 

NORMER OCH VÄRDEN 

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER ATT ELEVERNA PÅ SKOLAN BEHANDLAR VARANDRA PÅ ETT BRA SÄTT 

Skolans värdegrundsarbete sker bland annat genom återkommande aktiviteter varje läsår.  Syfte med 

aktiviteterna är att eleverna ska lära känna varandra oavsett vilken årskurs eller vilket program de går. Exempel 

på aktiviteter: 

- Uppstartsveckan med olika aktiviteter på klass- och skolnivå.  

- Elevrådet anordnar aktiviteter tex trivselkvällar. 

- Mentorsklasserna och elevrådet är delaktiga kring aktivitetsdagar, friluftsdagar och temadagar. 

- Mentorerna har mentorsaktiviteter av olika slag under pågående läsår. 

- Elevhälsan ansvarar för skolans samverkan med externa aktörer kring olika värderingsövningar, lära-

känna-övningar.  

- Skolkuratorn arbetar på olika sätt, med olika elever/elevgrupper med värderingsövningar, spelar spel 

tillsammans, har förslagslådor, är tillgänglig 

- Elevhälsan och SYV ansvarar för skolans samverkan med externa aktörer kring målbilden med 

studierna, framtidsvisioner, vad som händer efter gymnasiet. 

- Skolambassadörsaktiviteter. 

Värdegrundsarbetet sker kontinuerligt i undervisningen genom att belysa skolans värdegrund samt genom att 

arbeta med värdegrundsfrågor kopplade till de kurser som eleverna läser. Exempel på värdegrundsarbete i 

undervisningen: 

- temaveckor kring diskrimineringsgrunderna, jämställdhet, normer och värden 

- temaveckor med föreläsare, gruppaktiviteter, studiebesök kopplat till värdegrundsarbete 

Värdegrundsarbetet sker kontinuerligt med elevråd samt klassvis under mentorstid, inslag på aktiviteter kan 

tex vara: 

- arbete med diskrimineringsgrunderna, jämställdhet, normer och värden 

- arbete med skolans ordningsregler 

- arbetsmiljöfrågor 

- samverkan med elevhälsan och/eller externa aktörer  

- klassaktiviteter, tex “klass-trivselkvällar”, brännboll eller annat efter klassens egna önskemål 

Aktiviteterna enligt ovan syftar bland annat till att eleverna ska lära känna varandra, stärka samhörigheten, 

träna på kommunikation och samarbete. Aktiviteterna enligt ovan bidrar även till att skapa en skolkultur som 

tillåter olika uppfattningar, åsikter och acceptans för allas olikheter. I LoV-enkäten i oktober 2021 svarade 99% 
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av eleverna att de upplever att de “behandlar varandra på ett bra sätt” (bild 8). Skolan strävar efter att bygga 

goda relationer elever emellan men även mellan personal och elever där aktiviteterna enligt ovan är viktiga 

inslag under läsåret för att skapa goda relationer. Vi ser även att aktiviteterna enligt ovan har en positiv effekt 

för tryggheten på skolan.

 

Bild 8, resultat LoV-enkät 2022, “elever på skolan behandlar varandra på ett bra sätt”. 

 

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN 

Varje år genomförs undersökningar av elevernas upplevda trygghet, dels via LoV-enkäten (bild 9) i oktober men 

även via elevenkäten i januari. 97% av eleverna svarade både i oktober och i januari att de “känner sig trygg i 

skolan”. I LoV-enkäten genomförd i oktober 2021 uppgav 98% av skolans elever känner sig trygg med skolans 

personal och tryggheten är hög i den egna klassen, 99% (bild 10 + bild 11).

Bild 9, resultat LoV-enkät oktober 2021 

 

Bild 10, resultat LoV-enkät 2022, “trygghet i klassen”. 
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Bild 11, resultat LoV-enkät 2022, “trygg med skolans personal” 

Elever på NTI gymnasiet i Luleå har över tid angett att de “känner sig trygg i skolan” (bild 12). Skolans 

värdegrundsarbete samt arbetet med “trygghetsskapande” aktiviteter involverar all personal och alla elever. 

Skolans fokus på eleven samt en samsyn att trygghet i skolan bidrar till lärande, personlig utveckling och en god 

skolkultur där alla får utrymme att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. 

  

Bild 12, undersökningar av tryggheten via elevenkäten perioden 2016–2022  

Elevhälsan och undervisande lärare samarbetar i dialog med elever med återkommande trygghetsskapande 

aktiviteter samt med att skapa trygg skol- och lärmiljö. En god skol- och lärmiljö är stödjande och 

uppmuntrande och utgår ifrån individens individuella förutsättningar. 

Skolmiljön: (FYSISK + SOCIAL 

-  rum för lärande, “lugna rummet”, grupprum 

- elever kan välja att trygga grupprum att gå till, 

- visuell/ljudmiljö, tex installation av fåtöljer med hög rygg,  

Lärandemiljö: (PEDAGOGISK MILJÖ) 

- tydlig pedagogiska struktur med lektion/lektionsdesign, pedagogiska strategier och stödstrukturer 

- Google Classroom. 

- lärverktyg 
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ÖVERGRIPANDE UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN  

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

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

för elevernas måluppfyllelse. Nedan redovisas och utvärderas skolans nyckelprocesser:  

● Undervisning och kollegialt lärande 

● Bedömning och betygsättning 

● Elevhälsoarbete 

● Samverkan med omgivningen 

● Arbetsplatsförlagt lärande 

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

Organisering av undervisning och kollegialt lärande 

Förstelärarna ansvarar för genomförande av lärteam, biträdande rektor ansvarar för planeringen av lärteam. 

Biträdande rektor och rektor har dialog kring lärteamsinnehåll utifrån verksamhetens behov. Vi har under 

läsåret haft lärteamsträffar 3 av 4 veckor i en månadscykel. Skolledarna har anpassat innehållet utifrån analyser 

av föregående läsårs utfall och det elevunderlag vi arbetar med och under vårterminen valde vi att prioritera 

arbetet med det specialpedagogiska lyftet med inriktning på hur man anpassar sin undervisning för elever med 

NPF. 

 

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 

Kollegialt lärande 

Årets lärteam hade i huvudsak två målsättningar, den ena var att få till stånd fler samarbeten mellan 

olika ämnen och lärare. Det andra var att främja användandet av digitala lärresurser och här låg fokus 

i huvudsak på att få igång VR i fler kurser. Lärteamsarbetet har letts av förstelärarna med stöd av 

biträdande rektor. Kollegorna ger gott betyg till lärteamsledarna. 
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Även om det hade varit önskvärt att all undervisande personal deltar i det kollegiala lärandet i 

lärteam är det svårt för personal som t.ex. jobbar lite (30–50%). Dessutom har året kantats av 

sjukdom och att flera ur personalen som haft egna angelägenheter som påverkat möjligheten att 

delta. 

Under föregående år har två av våra förstelärare ingått i Ifous aktionsforskningsprojekt. Där har de 

testat att arbeta med aktionsforskning som bas och under föregående år arbetade vi med detta 

arbetssätt som utgångspunkt med god framgång. Tanken detta läsår var att fortsätta arbeta enligt 

aktionsforskningens modell, men i år har detta visat sig varit svårare att implementera pga. olika 

förutsättningar i gruppens sammansättning. På lärteamstid har vi suttit tillsammans i mindre grupper 

och diskuterat olika frågeställningar som utgått från vår egen undervisning. Fokus har varit att hitta 

något i den egna undervisningen att undersöka närmare. I dialogsamtal och med hjälp av rundor som 

samtalsmodell har vi försökt hjälpa varandra att komma framåt.  Vi har även ägnat tid åt att skapa 

rum för samarbeten mellan lärare och ämnen och vi ser att detta arbete har utmynnat i att vi 

interagerat mer med varandra jämfört med tidigare år. 

 

Några digitala inslag som gjorts under åren är att alla elever i åk 1 prova på VR under preppweek, 

instruerade av elever från åk 2. VR har även använts i kurserna svenska 1, Teknik 1 och engelska 5 i 

samarbeten. I engelska 6 har VR funnits som valmöjlighet. Plotagon har använts i ett samarbete med 

Teknik 1 och engelska 5. Företaget Wanderword har presenterat sin spelmotor Fabella som använts i 

åk 3 på IT-programmet samt provats på en workshop av några elever i åk 1 samt 2 på 

Teknikprogrammet. Här deltog även några lärare. Planen är att Fabella ska användas i ett samarbete 

mellan svenska 3 och Teknik Specialisering i åk 3 på Teknikprogrammet under nästa läsår. Både åk 3 

samt åk 1 på Teknikprogrammet har gjort videoredigering inom teknikkurserna.  
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Under vårterminen upplevde förstelärarna att lärteamen fick stryka på foten för annat vilket gjorde 

det svårt att komma framåt som vi tänkt från början.  Här presenteras vårens upplägg; Hela kollegiet 

gjorde först en av Skolverkets moduler inom specialpedagogik - Inkludering och delaktighet. 

Förstelärarna presenterade artiklarnas huvuddrag och vi diskuterade ett flertal frågeställningar 

utifrån de texterna. Att förhålla sig till elever med behov av särskilt stöd är högaktuellt eftersom vi 

har en mycket hög andel elever med NPF/autismspektrum, därför är detta ständigt viktigt att arbeta 

med på vår skola. 

Övervägande del av kollegiet tog del av utvalda delar av seminarieserien En skola för alla under tre 

lärteam. Vi såg tillsammans filmer samt tog del av Powerpoints som vi sedan diskuterade 

tillsammans. Fokus låg på att få mer insikt i och därmed kunna använda mer verktyg för att nå elever 

med NPF-utmaningar. Här blandades alltså teori med dialog i kollegiet. Vi lyfte grupper och elever 

som vi kunde koppla till innehållet.  

Mattelärarna på skolan tog istället del av Skolverkets modul om specialpedagogik och matematik. Vi 

läste artiklar, diskuterade frågeställningar och utgick hela tiden från våra elever och grupper och vad 

man skulle kunna göra för konkreta förändringar i sin egen undervisning utifrån detta. Uppskattat av 

alla och bra samtal och tankar som hjälper oss att anpassa matematikundervisningen. T.ex. pratade vi 

mycket om hur man kan bemöta elever med matematikängslan, samt hur man kan stimulera 

matematiska dialoger i grupper genom att jobba med tryggheten i grupperna.  

Generellt anser vi att vi har haft en blandning av teoretiska inslag och reflekterande samtal i våra 

lärteam. Fokus har vi försökt lägga på konkreta frågor, direkt från våra klassrum, och förhoppningen 

är att det också har skett förändringar. Vi tänker att lärteamsarbetet de facto resulterat i att vi fått 

ett öppnare klimat där man vågar och vill lyfta utmaningar i den egna undervisningen. Att vilja 

förbättra undervisningen kommer troligen leda till att man är öppen för förändringar som bättre 

möter elevernas behov. Ett besök av skolkyrkan ledde till att vi tränade på att berömma varandra, att 

säga vad vi uppskattar hos våra kollegor. Troligen har vi fått syn på hur viktigt detta är, att peppa och 

vara ett team. Vi har fått en större gemensam bas för förståelse av NPF-elever i och med En skola för 

alla samt några fler verktyg att använda i undervisningen.  

 

Slutsatser 

Utvärdering av lärteamsarbetet har skett och där är ändå huvuddelen av kollegiet nöjda med det 

arbete som skett: 
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Någon tycker att vi i lärteamen hade behövt prata mer om de “mjuka värdena” och mindre 

undervisning medan någon önskade få tid för att utveckla och formalisera arbetsområden som kan 

återkomma i kurser oavsett undervisande lärare. En ville ha mer djup i dialogsamtalen och hellre 

fokusera på djupet än att alla ska hinnas med. Slutligen skriver en lärare att man inte vill behöva 

dokumentera och utvärdera så mycket inom lärteamen. 

 

I samband med utvärdering i kollegiet samtalade vi om vad samarbeten kan betyda, det framkom 

flera olika synsätt där, någon såg samarbete som att man kunde komma in och inspirera, medan 

andra pratade om att verkligen ta fram, genomföra och bedöma uppgifter ihop. En reflektion för 

framtiden är nog att det behöver konkretiseras vad som avses, så att alla använder sig av samma 

språkbruk och pratar om samma saker. De flesta i kollegiet anser sig i varje fall ha deltagit i 

samarbeten i någon utsträckning:  

 

Några positiva saker med samarbeten:  

● “Jag gillar samarbeten som ger alla parter ett mervärde. Då vi kan jobba med samma projekt 

på lite olika sätt med samma elevgrupp kan det bli riktigt bra.” 

● elever får mer tid för att arbeta med tema/uppgifter 
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● Jag vill alltid utvecklas som lärare och det kan jag till viss del göra tillsammans med andra. 

 

Även i fråga om digitala lärresurser samtalade vi om vad det kan innebära. Några saker som kom upp 

var hur man på bästa sätt kan lära eleverna att hitta tutorials, hur man jobbar med exam.net samt att 

några lyfte att man skulle vilja jobba med 3d-skrivarna, men att det tekniska kunnandet saknas och 

att ingen sköter om dem.  

 

Några positiva ord om digitala lärresurser: 

Att få ytterligare en parameter i undervisningen som bidrar till variation och förhoppningsvis mer 

intresse hos eleverna. 

bra komplettering till undervisning (simuleringar, bearbetning av mätdata, videolektioner etc.) 

 

Ett problem som lyfts är att man behöver lära sig det tillräckligt för att kunna få ut eventuella 

fördelar med användningen. 

Kollegorna har fått möjlighet att ge övrig feedback kring lärteamsarbetet, och en kollega anser att 

“Lärteamens huvudsakliga syfte ska vara att stärka team/samarbeten. Alla lärare, oavsett ämnen.” 

Önskemål inför kommande läsårs lärteam är; 

● Öka samarbetet med andra lärare/skolor. 

● "Identifiera" stommen i en kurs och utveckla ett par riktigt bra arbetsområden som kan bli 

ett stående inslag. Helst med inslag av samarbete och ett flertal möjliga 

arbetssätt/redovisningsformer för eleverna. 

● Titta på hur man kan få in mer träning/övning i kurser och inte bara "examinera" innehåll. 
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● Det upplägg som presenterades låter bra. Aktionsforskning på den egna verksamheten med 

feedback från smarta kollegor och inslag av yttre input via t.ex. vettiga artiklar och 

föreläsningar. 

● Programutveckling. 

Inför nästa läsår har vi gjort en ny plan för våra lärteam. Vi kommer jobba i cykler om fyra veckor, där 

vi tänker oss ungefär så här: 

1. Aktionsbaserat lärande som utgår från den egna undervisningen. 

2. Påfyllnad/strukturerad fortbildning med diskussioner. T.ex. läser vi artiklar, eller så berättar 

någon om något som de läst. 

3. Dialogrundor 

4. Fokus Samarbeten, t.ex. utveckla arbetsområden/moduler mellan ämnen, prövningar inom 

ämnet, planera samarbeten med externa aktörer etc. 

Vi kommer fortsatt ha 2 timmar lärteamsmöten varje vecka. Något vi ser som nödvändigt för att 

bedriva utveckling i kollegiet och med detta arbetssätt kommer vi att ha möjlighet att arbeta med 

flera av de frågor som kollegiet ovan nämnde som aktuella att arbeta med. 

 

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Matematiklärarna har regelbundet under året frågat varandra om stöd och hjälp i såväl planering, som 

provkonstruktion och i bedömningssituationer. I samband med NP “dubbelrättades” ett antal prov i Ma2c för 

att säkerställa likvärdigheten, och i tveksamma fall har lärarna konsulterat varandra både i rättningen av NP 

och vid efterföljande slutgiltig betygsättning. 

I en del av de samarbeten som skett på skolan under läsåret har lärare gemensamt bedömt eleverna, och även 

om kunskapskraven skiljer sig mellan kurserna, finns ofta stora likheter och det finns en möjlighet att få stöd i 

varandra i bedömning. 

Språklärarna har regelbundet under året rådfrågat varandra om olika bedömningsutmaningar för att säkerställa 

likvärdighet i bedömningen under året. Vi har sambedömt flera av de nationella skrivuppgifterna i Eng 5, Eng 6 

samt svenska 3. Det har varit skönt att se att våra bedömningar har varit extremt lika och vi har i detta känt 

trygghet inför betygsättning. Vi har även avidentifierat samtliga skrivuppgifter på NP samt i stor utsträckning 

övriga delar av NP. Vi har även kalibrerat oss tillsammans inför de muntliga delarna på NP i både Eng 6 samt 

svenska 3 där vi varit två lärare som bedömt de första eleverna som hållit sina samtal/tal. Vi har även spelat in 

samtliga samtal på NP i Eng 6 och Eng 5 vilket gjort att vi kunnat sambedöma i flera fall i efterhand tillsammans.  
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Utvärdering av bedömning och betygsättning 

Alla lärare (utom en nyanställda) har genomgått en utbildning i betyg och bedömning via Karlstads universitet. 

Alla nya får stöd i sin roll av biträdande rektor vid bedömning och betygsättning. Alla elever erbjuds ett 

utvecklingssamtal hållet av mentor en gång per termin. I förekommande fall ingår också medlemmar ur 

elevhälsan och rektor vid sådana samtal. Vi har också sambedömning mellan lärare i kurser inom samma ämne 

eller närstående ämnen där vi arbetat med ämnes- eller kursöverskridande projekt. I kurserna svenska 3, 

engelska 6 och matematik 3 användes bedömningsstödet som ersatte de nationella proven. Proven rättas 

anonymt och avidentifieras först när alla prov är rättade och till viss del sambedömda. Vi avsätter alltid 

mötestid till det i slutet på terminen för sambedömning och då plockar lärarna ut ett antal stickprov som 

lärarna bedömer och diskuterar för att kalibrera sin bedömning.  

 

Slutsatser 

En tydligare organisation kring sambedömning vore att föredra, särskilt vid nationella prov. Att tid ges till 

sambedömning av både muntliga och skriftliga delar. Det är så att en del av t.ex. våra lärare i engelska har 

jobbat i många år medan andra nyss har påbörjat sin lärarkarriär. Då är det extra viktigt att ges möjlighet till 

sambedömning och kalibrering. Det är även en utmaning att ha t.ex. både engelska 5 och 6 och då bedöma NP i 

båda. Att som lärare gå från ett klassrum med muntliga NP i Eng 5 till att i nästa stund befinna sig i ett klassrum 

med muntliga NP i engelska 6 som ska bedömas är en utmaning som en av våra lärare i engelska har lyft. Att 

hinna kalibrera om sig är inte lätt. Här kan sambedömning och inspelning av samtalen vara av största vikt 

samtidigt som det är oerhört tidskrävande att i efterhand lyssna igenom alla samtal igen. En struktur och 

organisation kring detta skulle hjälpa. Att fortsätta sambedöma är av största vikt för likvärdig bedömning och 

betygsättning.  

Det förekommer ganska stora skillnader i hur mentorskapet genomförs mellan olika mentorer. Det är ett 

utvecklingsområde, att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver från sin mentor samt att mentorstiden 

utnyttjas på bästa sätt.  

Det är också väldigt olika hur olika lärare för in bedömningar i Schoolsoft. I vissa kurser finns inget infört, vilket 

gör att man som mentor kan känna att det är olustigt i kontakt med vårdnadshavare. Här behöver det finns 

tydligare riktlinjer och skall-krav. Kanske kan övergången till att arbeta i StudyBee göra skillnad. 

Inför nästa läsår kommer förändringar i läroplanen där kunskapskraven kommer att ersättas med 

betygskriterier och här kommer vi att behöva få tid att sätta oss in i förändringarna under uppstarten av nästa 

läsår.  
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ELEVHÄLSOARBETE 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Vår elevhälsa består av skolsköterska 50%, Skolkurator 60% samt specialpedagog 60%. En av lärarna är ansvarig 

för att genomföra kränkningsutredningar vid behov. Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog som 

handleder elevhälsoteamet, träffar elever, skickar remisser och gör utredningar vid behov. Skolläkare samt 

skolpsykolog har utbildning för all personal på skolan. 

Elevhälsan är en självklar del i det främjande och förebyggande arbetet och är delaktiga bl. a. när lärarna 

analyserar EWS (Early warning system).  Elevhälsan kontrollerar detta system och påbörjar vid behov en 

pedagogisk kartläggning. Vi använder oss av en strukturerad dokumentationsmall, för att kunna hjälpa eleverna 

på bästa sätt för att upptäcka var utmaningarna ligger. Elevhälsan fångar upp de elever som är i behov av 

särskilt stöd, vi följer den arbetsgång och de regelverk som finns för att arbeta med och utarbeta 

åtgärdsprogram.   

Vi har ett fint samarbete under läsårsplaneringen och elevhälsan är tillgänglig under utvecklingssamtal och 

andra kontakter med vårdnadshavare utifrån behov. Elevhälsan är med och kartlägger förutsättningar för en 

fungerande skolgång för eleverna och bistår med förslag på insatser för att öka närvaro och resultat. Elevhälsan 

har ansvar för att se till att elever som behöver anpassad matsituation får möjlighet att äta skollunch dagligen 

för att orka hela skoldagen. Elevhälsan samarbetar med andra aktörer som hälsocentral, BUP/Närpsykiatri och 

socialtjänst för bättre stöd för våra elever. Vi har strukturerat sätt för pedagogiska kartläggningar som behövs 

vid en NPF utredning hos BUP.  

Specialpedagogen arbetar med elever enskilt eller i en mindre grupp För att kunna ge strukturstöd, 

anpassningar och studiestöd.  Specialpedagogen samarbetar med samtliga ämneslärare för att snabbt kunna 

sätta in stöd där det uppmärksammats svårigheter. Kartläggningsmaterialet “Kartläggaren” genomförs med 

samtliga elever i år 1 med fokus på matematik, svenska och engelska.  

Skolsköterskan träffar alla elever som tackar ja till ett enskilt hälsosamtal i åk 1. Även nytillkomna elever i andra 

årskurser erbjuds hälsosamtal. Arbetar för att undanröja hinder för lärande och ge stöd. Samverkar med andra 

yrkesgrupper i elevhälsan, mentorer, vårdnadshavare, externa aktörer inom region Norrbotten.  

Vi har ett bra samarbete med polisen i Luleå där vi har avstämningar under året. Vi har även gjort flertalet 

orosanmälningar till socialtjänsten och varit delaktiga och tillgängliga vid utredningar. 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsan har stöttat elever på olika sätt. Det kan handla om reducering av kurser för att orken ska räcka till, 

det kan handla om beslut om prövning i kurser som eleven har det lätt i för att frigöra tid till återhämtning. Det 

kan vara strukturstöd både av mentorer med “min lista” och av specialpedagog och kurator. Specialpedagogen 

har arbetat med eleverna enskilt eller i grupp för att stötta, ge strukturstöd och anpassningar.  
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Vi startade terminen med att göra kartläggaren för alla våra årskurs 1 elever. Resultatet från kartläggaren gav 

oss information så vi kunde förbereda och planera för stödinsatser. För våra årskurs 2 och 3 elever arbetade 

elevhälsan innan eleverna började för att säkerställa att de som är i behov av extra stöd snarast skulle få del av 

det. Tyvärr slutade specialpedagogen i höstas och det blev ett glapp tills den nya specialpedagogen var på plats. 

Utredningar och åtgärdsprogram har följts upp kontinuerligt för att vi ska säkerställa att rätt stöd ges.  

Vi har arbetat främjande och förebyggande med hälsosamtal, med likabehandling samtal ute med elever i 

klasserna, samverkan med skolkyrkan kring värdegrund, handledning av lärare, samverkan med skolpsykolog 

och skolläkare för att säkerställa att våra arbetssätt är anpassade för vår elevpopulation.  

Skolsköterska har i de fall hon fått elevens och vårdnadshavares samtycke arbetat nära elev och mentor för att 

snabbt hitta vägar framåt. Kurator har stöttat elever i kontakt med lärare, samverkat vid provsituationer för att 

trygga elever i klassrummet eller annan lokal. Elevhälsan har deltagit vid klassgenomgångar för att bistå med 

hälsoperspektiv på lärandet. Specialpedagogen har bidragit med specialpedagogisk kompetens när det har 

behövts. Gett stöd i det vardagliga arbetet samt fört samtal med pedagoger.  

Vi har blivit bättre på att tidigare uppmärksamma och lyfta problematisk skolfrånvaro. Vi har arbetat nära 

vårdnadshavare och tillsammans med andra aktörer t ex BUP och vuxenpsykiatrin. Vi har gjort utredningar och 

åtgärdsprogram som följs upp regelbundet. 

 

Slutsatser 

Vi ser att vårt arbetssätt med snabb identifiering av elever i behov av stöd, tätt arbete med vårdnadshavare och 

elever, mentorer, vården samt skolläkare och skolpsykolog har gett resultat. Vi ska fortsätta arbeta vidare på 

vårt arbetssätt och skapa skrivna rutiner där det fattas. Vi har fått en bra struktur för överlämningar från 

grundskolan, men behöver ännu få bättre struktur och information kring de elever som gått på Individuellt 

anpassat program på gymnasiet innan de kommer till oss.  

Vi har många elever med AST och NPF, vilka vi blivit duktiga på att arbeta med och för en lyckad gymnasietid. 

Många av våra avgångselever uttrycker tacksamhet över det arbete vi gjort tillsammans med dem och skapat 

trygghet och förutsättningar för lärande.  

 

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN  

Organisering av samverkan med omvärlden 

Många vägledningssamtal har utförts med hjälp av digitala verktyg, individuellt och i grupp i syfte att förebygga 

avhopp samt öka elevernas insikt och kännedom om framtidsutsikter/möjligheter. Information om “livet efter 

gymnasiet” har prioriterats för elever i årskurs 2 och 3 och genomförts under stora delar av pandemin via 

Google meet. Studie- och yrkesvägledare har stötta eleverna med information och vägledning vid tex omval, 
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byte av individuellt val eller byte av gymnasieskola, gymnasieprogram. Stödet har getts i samverkan med 

elevhälsan och mentorerna. 

 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

Skolan har under läsåret 2021–2022 arbetat för långsiktig samverkan med framförallt arbetslivet och 

universitet. Prioriterat område har varit att i högre grad samverkan med Luleå kommuns IT och techbolag 

kopplat till skolans utbildningar, målsättningar och vision. Tillsammans med IT-branschrådet och Luleå 

Gymnasieby genomfördes “IT-dagen”. Elever fick besök olika IT företag under en förmiddag och dagen 

avslutades med besök på Luleå tekniska universitet som presenterade olika utbildningar kopplat till It-

företagens kompetensbehov. Efter IT-dagen fortsatte studie- och yrkesvägledaren arbetet med eleverna som 

genomförde IT-dagen med fokus på framtid, målbild. För mer än 50% av eleverna “klarade tankar om 

framtiden” 

 

 

Slutsatser 

Vi ser följande utvecklingsområden: 

Vi vill fortsätta förbättra vårt arbete med att implementera SYV i vid bemärkelse där SYV ska arbeta med “livet 

efter gymnasiet” i syfte att stärka elevernas motivation. SYV ska i större utsträckning samarbeta med 

elevhälsan samt undervisande personal. SYV:s arbete med målbild och motivation kopplat till ITY-dagen var ett 

uppskattat inslag och många elever fick en tydlig bild om vart de är på väg. Samverkan med IT-branschrådet är 

planerat att fortsätta och skolans kommer även att se över andra samverkansmöjligheter inom andra program, 

ämnen/kurser.  
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

Organisering av APL 

Rektor har fördelat ansvaret för APL till yrkeslärare och administratör i samarbete med kurator och studie- och 

yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledare och kurator stöttar eleverna bland annat för att bli redo för sin APL 

och arbetsmarknaden. APL-ansvariga samverkar även med undervisande lärare kring vilka moment som läggs 

ut på APL samt sambedömning. Rektor och APL-ansvariga träffas regelbundet för arbete med, avstämning kring 

programråd, anskaffning, kvalitetssäkring, samt säkerställa att APL-besök och trepartssamtal genomförs enligt 

årshjulet. APL genomförs av elever som går i årskurs 2 och 3, de genomför 7 respektive 8 veckors APL fördelat 

på 2 terminer. Vi har APL-platser lokalt, regionalt men även utomlands. APL utomlands finansieras av Erasmus 

medel. 

Läsåret 2021–2022 har elever i årskurs 2 och 3 genomfört APL lokalt i Luleå och Sydafrika. Ett fåtal elever har 

genomfört APL-projekt genomfört installationer hos privatpersoner. Eleverna har prospekterat på skolan och 

tillsammans med yrkeslärare som stöd genomfört installationer på plats hos kunder.  

 

Utvärdering av APL 

● Alla eleverna har fått APL under föregående läsår, alla har inte haft en APL-plats ute på företag. 

● Eleverna har under läsåret 2021–2022 gjort studiebesök på It-företag 

● Flertalet programråd har genomförts, rektor och yrkeslärare deltar och medverkar i projekt i IT-

branschrådet. Samverkan med IT-branschrådet samt övrig samverkan med It-företag bidrog till att 

skolan fick klart med alla APL-platser för läsåret 2022–2023. 

 

Slutsatser 

APL i samarbete med företag i Sydafrika blev riktigt bra då eleverna fick möjlighet att kombinera APL med 

kontakter över nations- och kulturgränser. Samarbete möjliggjorde även att eleverna under sin APL fick träna 

och utveckla “branschspecifik” engelska. Vi kommer kommande läsår att lägga stor vikt på att arbeta med 

skarpa skolprojekt mot näringsliv, företag eller kunder. Skolan kommer även att uppdatera rutiner och 

ansvarsfördelning av APL kommande läsår. 
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Fokus framöver för skolans utvecklingsarbete finns beskrivet i vår lokala arbetsplan för läsåret 2022–2023. Våra 

målsättningar för läsåret är: 

● Undervisande personal identifierar frågeställningar att fördjupa sig i kopplat till den egna undervisningen. 

○ omsätta teori i konkreta handlingar 

○ auskultation 

○ utvärdering 

● Fokus på spetskunskaper i teknik, programmering och innovation genom arbete i ämnesövergripande 

samarbeten.  Att utveckla våra kunskaper kring vad grön teknik är och hur den kan fungera som ett naturligt 

inslag i undervisningen på våra program 

● Utveckla befintliga strukturer för tillgänglig lärmiljö, tex: 

○ strukturerad kartläggning av elevers behov och förutsättningar 

○ befästa och utveckla befintliga rutiner, tex arbeta med checklistan (basundervisningen) eller  

studieteknik 

● Fortsätta arbetet med att utveckla skolans arbete med prövningar, fokus på tydliga uppföljningar 

● Utveckla skolans arbete med sambedömning, 

● Utveckla och förfina strukturer för större samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och mentorer,   

  undervisande lärare och elevhälsan. 
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OM NTI GYMNASIET  

Huvudman för ENHET NTI Luleå är BOLAG Macro AB, som är en del av AcadeMedia.  

ENHET NTI Luleå är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av NTI Gymnasiet som huvudsakligen bedriver 

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

NTI Gymnasiet hade läsåret 2021/2022 29 skolor runt om Sverige, från Malmö i söder till Luleå i norr. Under 

läsåret 2021/2022 var det drygt 7000 elever som studerade på våra skolor.  

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

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

 

Om ENHET NTI Luleå 

Utbildningar och elever 

 

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

EE-programmet Dator och 
nätverksteknik 

19 14 17 

TE-programmet Informations- och 
medieteknik 

18 22 28 

TE-programmet Design och 
produktutveckling 

5 0 0 

ES-programmet Estetik och Media 15 11 17 

Totalt*  57 47 62 

*Antal elever aug 2022 

 

Personal 

Skolan har totalt 15,8 heltidsanställd, 12,7 pedagoger och 3,1 övriga personal. Av övrig personal 3,1 så är 1,1 

skolsköterska och skolkurator, 0,6 administratör och 0,5 biträdande rektor samt 1,0 rektor. Skolan har även 0,6 

specialpedagog. Skolans studie- och yrkesvägledare har 0,10 och skolläkare och skolpsykolog 0,10 vardera. 

Skolledning är rektor och biträdande rektor 

Organisation 

Skolans ledningsgrupp består av rektor och biträdande rektor. Skolans organisation kan beskrivas som ett enda 

arbetslag som styrs av skolans ledningsgrupp då skolan är en mindre skolenhet. Ledningsgruppen, rektor och 

biträdande rektor träffas 1 gång i veckan. Förstelärarna träffar biträdande rektor en gång varannan vecka för 
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avstämningar mot målen. Elevhälsan och rektor träffas en gång i veckan samt vid behov. Det finns mindre 

arbetsgrupper som jobbar mot APL och utlands-APL på IT-programmet, grupper som jobbar med utvecklingen 

24 av vår gymnasieingenjörsutbildning och grupper som arbetar med att utveckla projekt inom programmens 

strukturer. Dessa träffas vanligtvis på måndag förmiddagar. 

Lokaler 

NTI Gymnasiet ligger centralt i Luleå på Trädgårdsgatan. Skolan ligger mitt i Gymnasiebyn med goda 

kommunikationsmöjligheter, både lokalbussar samt länstrafiken. Undervisningen bedrivs på våningsplan 2 och 

3. Under sommaren 2017 byggde skolan om och renoverade sina lokaler. Under läsåret 2018–2019 byggde 

skolan ett Makerspace, anpassade labbmiljöer för att ge eleverna möjligheter kombinera teori med praktik. 

Vårt techlabb ger eleverna möjligheter att använda 3D-skivare, bygga robotar, använda VR och fördjupa sig 

inom AI. 
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BILAGOR 

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

NTI Gymnasiets strategier utgör ett gemensamt ramverk och ledstång för samtliga skolors systematiska 
kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen. Varje strategi bygger på förståelse och kunskap som är 
grundad i en gemensam kanon av aktuell forskning och innebär riktade insatser på både huvudmanna- och 
skolnivå. 

Pedagogiskt ledarskap innebär inom NTI Gymnasiet att ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, 
omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband 
mellan insats och resultat. Det innebär att rektor: 

● Bygger, tänker och organiserar efter återkommande förbättringscykler 
● Skapar en inre organisation för både drift och utveckling 
● Delar på ledarskapet 
● Skapar höga förväntningar på att lärare ständigt utvecklar sin undervisning 
● Avprivatiserar undervisningspraktikerna och växlar upp goda exempel 
● Försäkrar sig om att utveckling sker i riktning mot det som gör störst skillnad 

Att använda skolans resurser mer effektivt kräver mod eftersom det innebär att göra prioriteringar, och att 
vara tillräckligt stark för att säga att vissa saker helt enkelt är viktigare än andra - också när dessa prioriteringar 
kräver att man måste avsluta eller förändra en uppskattad aktivitet. Resursfördelning i form av bland annat tid 
och personal ger önskad effekt när den grundas i en kvalitativ dialog och analys på varje nivå inom 
verksamheten. Exempelvis genom våra elevavstämningar (EWS) och månadssamtal mellan rektor och skolchef. 

Kollegialt lärande innebär inom NTI Gymnasiet olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans 
undersöker sambanden mellan sin undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik, 
dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap och praktik genom att 
både lära av varandras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden 
är en förutsättning, liksom att bidra till beprövad erfarenhet. Form och innehåll för det kollegiala lärandet väljs i 
samråd med huvudman utifrån lokala resultat och behov. 

En förutsättning är att rektor skapar gemensamt utrymme för kunskapsfördjupande möten för lärarna, vilket 
inom NTI Gymnasiet innebär minst två timmars dedikerad lärteamstid per vecka. I den modell för lärande 
organisation som arbetats fram inom strategin finns också fokus på ett system för elevavstämning (EWS), samt 
olika former av kollegialt lärande på vetenskaplig grund exempelvis aktionsforskning, learning studies, 
forskningscirklar mm. 

En effektfull undervisning innebär inom NTI Gymnasiet att förflytta fokus från bedömning av elevers förmågor 
till att även omfatta den egna undervisningens effekt. Det finns inte en typ av undervisning som är generellt 
fördelaktig oberoende av sammanhang, men det finns aspekter i undervisningen som kan sägas vara 
framgångsrika i relation till lärarens uppdrag såsom det är formulerat i läroplanen: 

● undervisningen är målfokuserad och innehåller ett aktivt lärarstöd 
● undervisningen är varierad då läraren använder en bred arsenal av metoder, verktyg och sina goda 

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

förutsättningar 
● eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande 
● läraren vet och visar att alla elever kan lära 

Inom denna ram utvärderar och utvecklar läraren tillsammans med kollegor sin undervisning och skapar goda 
förutsättningar för elevernas lärande.  

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

http://www.ntigonline.se/
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BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER 
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Trygghet 
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