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REKTOR HAR ORDET 

Mitt andra år på skolan har genomsyrats av en normalisering av Covid som en av många virusvarianter och en 

avklingande pandemi.  Vi har anpassat oss och även om en oro låg som en sordin över organisationens olika 

nivåer, så har återgången till undervisning på plats kunnat ske. Effekten av fjärr- och distansundervisningen 

syns inte bara i faktiska resultat, utan också i en beteendeförändring hos såväl personal- som elevgrupper. Vårt 

fokus på närvarofrämjande arbete har fallit väl ut och kommer fortsatt vara en stor del i det förebyggande och 

främjande elevhälsoarbetet för all personal på skolan.  

Betygsfördelningen visar på en minskning av antal F totalt på skolan. EE-programmet ligger kvar på 17% medan 

ES och TE har färre andel F sett till både flickors och pojkars resultat. ES har 0% F och TE har minskat från 23% 

till 16% F. Examensgraden har detta till trots minskat på EE och TE. ES ligger dock kvar på 100%. Det tydligaste 

minskningen ser vi hos pojkar på EE-programmet. Flickor har höjt sin genomsnittliga betygspoäng (GBP) något 

medan pojkarna har minskat sin GBP.   

Vårt systematiska kvalitetsarbete kring APL har börjat ta bättre fart efter pandemin. 8 elever har under 

vårterminen genomfört virtuell APL med uppdrag mot företag på Irland och 7 elever har genomfört fyra av sina 

APL-veckor i Spanien. Det var positivt att kunna genomföra detta och avsluta terminen under gradvis 

minskande restriktioner. 

En utmaning har för mig som rektor handlat mycket om att i dialog ge förstelärarna bättre förutsättningar att 

leda en fortsatt utveckling av kvaliteten i undervisningen. Detta arbete behöver fortsätta och de planerade 

nationella fortbildningssatsningarna inom matematik- och programmeringsundervisningen kommer vara en 

stöttepelare i det arbetet. Det är också i dessa ämnen vi ser flest elever som inte når målen. Behörigheten till 

högskolan på yrkesprogrammen är låg och behöver få ökat fokus i utvecklingsarbetet nu när det finns nya 

direktiv från Skolverket för elever som startar sin utbildning LÅ 23/24. Vi har alltså fyra år på oss att successivt 

öka behörighetsgraden till högskola i enlighet med Skolverkets intentioner.  

Helena Wollin, rektor NTIG Sundbyberg 
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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 

KUNSKAPER 

AVGÅNGSELEVER 

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM 

Skolans etappmål i arbetsplanen för 21/22 var 85% examensgrad och vi nådde 70%. En delförklaring är att en 

del elever föll på målsnöret med icke godkänt i kurser som krävs för examen. Frånvaro som 

frånvaroutredningar visar till stor del beror på att våra elever arbetar en hel del samtidigt som de försöker klara 

heltidsstudier kan vara en bidragande faktor till detta. Examensgraden detta läsår ligger långt under rikssnittet 

91,8% och vi skulle vilja analysera förädlingsvärdet mer ingående genom att titta på betyg i år nio jämfört med 

utfallet i olika kurser i ämnet på gymnasiet.  
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM) 

 

De allra flesta av detta läsårets yrkeselever hade ambitionen att arbeta eller gå på yrkeshögskola direkt efter 

studenten och inte att studera vidare på högskola. De valde därför kurser utifrån detta. 25% av våra elever på 

skolans yrkesprogram fick ändå grundläggande högskolebehörighet, vilket är under förra årets siffra på 41,2% 

och rikssnittet i år som låg på 33,3%. I år prioriterade eleverna kursen Ma2a och andra individuella val framför 

svenska 2 och 3. 

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 
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Totalt har vi gått tillbaka i GBP från 13,5 till 12,1. Etappmålet för 21/22 programvis var 15 för TE, 13 för EE och 

15,5 för ES. Vi ligger över rikssnittet (13,0) för flickor på EE, medan pojkar bara når GBP på 10,7 detta läsår. ES 

ligger på samma nivå som föregående år och vi närmar oss rikssnittet på 15,1. Tyvärr har vi pausat ES i två år 

och kommer inte ha avgångselever inom den närmsta framtiden. På TE låg GBP på 12,6, vilket är en minskning 

och en bit ifrån vårt etappmål. Vi ser att vi behöver arbeta på att öka måluppfyllelsen i matematik, 

programmeringskurserna och gymnasiearbete. Sett i ett könsperspektiv har vi minskat GBP för både flickor och 

pojkar på EE och TE. Att hjälpa alla elever att nå godkänt i matematik, programmering och gymnasiearbete bör 

bli en prioriterad fråga nästa läsår. 

Samtliga elever  

För både TE och ES har andelen F minskat. EE har samma andel F som föregående år. Den främsta minskningen 

hos våra ettor ser vi i kurserna Matematik 1a samt svenska som andraspråk 1 och svenska 1. Kurser där 

andelen F ökat mest är engelska 5 och matematik 1c-3c på TE.  
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BETYGSFÖRDELNING 

 

 

Matematik 
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Engelska 

 

Svenska/svenska som andraspråk 

 

Gymnasiearbete 

 

Det är fortfarande 14% på TE som inte får godkänt på Gymnasiearbetet, även om det är en minskning från 

föregående år. ES var 100% godkända och på EE var det en elev som inte fick godkänt (5%). Några av orsakerna 

till att eleverna inte blev godkända på gymnasiearbete var plagiat och frånvaro varför vi ser det som en mycket 

prioriterad fråga att handleda eleverna mer, så de blir bättre förberedda för högre studier. Pandemin verkar 

inte ha lett till ett ökat antal F på kursen gymnasiearbete, men det är svårt att dra några slutsatser om detta 

utifrån dessa siffror. 
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Resultat Nationella prov 

Matematik 

 

 

 

 

Resultaten på Nationella prov VT 22 var lägre för pojkar på EE-programmet i kursen Ma1a. Vi ser dock en 

förbättring för pojkar på teknikprogrammet. Samtidigt ser vi att betyg och resultat på NP i kursen Ma3c 

stämmer bättre överens detta läsår jämfört med 2019. Värt att notera är att hela 31% inte deltog i samtliga 

delar på provet i matematik 3c VT 2022. Pandemin är en faktor och många elever följde restriktionerna att 
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stanna hemma vid symptom. Oavsett visar resultaten från de nationella proven i matematik att vi inte når 

målen i den utsträckning vi borde.  

Engelska 

 

 

 

I engelska 5 är det betydligt fler elever som fick F i kursbetyg men klarade det nationella provet på kursen.  

Även i engelska 6 ser vi större diskrepans mellan betyg och resultat på det nationella provet. Här behöver vi se 

till att säkerställa rutinerna för sambedömning och samrättning. Vi har inlett diskussioner om sambedömning 

tillsammans med den kommunala gymnasieskolan och med systerskolorna i regionen. 



12 

 

Svenska/svenska som andraspråk 

 

 

 

I kurserna svenska 1 och svenska som andraspråk 3 ser vi en betydande förbättring i överensstämmelse mellan 

betyg och resultat på nationella prov. Vi har för få flickor för att dra några stora växlar mellan könen.  
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NORMER OCH VÄRDEN 

Andel elever som upplever sig trygga i skolan samt Andelen elever som upplever att eleverna på skolan 

behandlar varandra på ett bra sätt 

 

 

Trygghet och studiero har minskat en hel del. Vi har detta läsår valt att fokusera på att förbättra 

måluppfyllelsen och att öka närvaro-graden. Värdegrundsfrågor och studiemiljöfrågor har fått stå tillbaka, 

vilket kan vara en förklaring till denna negativa effekt. En analys av socioekonomiskt index kan också ge oss en 

fingervisning av upplevelsen av studiero och trygghet. Särskilt flickor, som är en liten men växande grupp på 

skolan, anger att de inte tycker att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt. Frågan är ställd relativt brett 

och en närmare analys av vad eleverna lägger in i detta kan behöva göras.  
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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 

I arbetsplanen för 21/22 sa vi att ett fortsatt fokusområde skulle vara resultaten i matematik och svenska samt 

närvarofrämjande arbete. Tidiga insatser genom ökad undervisningstid i matematik, halvklassgrupper i 

matematik som schemalagts mot labb-ämnen, mer stödundervisning, studiehandledning med mentorer och 

specialpedagog och ett ökat fokus på frånvaroutredningar av elevhälsan ser ut att ha gett positiv effekt på våra 

ettors betyg i engelska matematik, svenska och svenska som andraspråk. Förra läsårets fokus på 

närvarofrämjande arbete för alla professioner på skolan har gett positiv effekt detta läsår och både personal 

och elever är alltmer fokuserade på kunskaper vid missad undervisning och vad som behöver tas igen ifall en 

elev har varit frånvarande.  

Ledarskapet har varit utmanande för pedagogerna, då eleverna varit hemma och “utom räckhåll” i perioder. 

Det har påverkat det relationella och lärarna upplever att de inte fått tillräckligt grepp om eleverna. Vi ser i 

undervisningsutvärderingarna (UU) att eleverna i större utsträckning än förra året upplever att studieron inte 

är tillräcklig. Halvklassundervisning i matematik och fysik har schemalagts från VT, då vi såg att eleverna 

riskerade att inte nå målen. Vi har generellt haft små elevgrupper som har gett lärarna större möjlighet att ge 

återkoppling och stöd under lektioner. Stödundervisning i matematik, svenska och engelska har getts från 

läsårets start och specialpedagogen har haft veckovisa stödpass med elever med särskilda behov och med en 

klass som har behövt extra studiehandledning. Resurstider och samlade tillfällen för omprov har hjälp en del 

elever att hämta ikapp missad undervisning.  Arbetet med att fokusera på tydlighet i struktur och att ge 

eleverna mer återkoppling har fortsatt under läsåret, vilket gett positiva resultat i UU. 
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Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 

 De två förstelärarna planerade att tillsammans med kollegorna genomföra auskultationer i lärteam för att få 

syn på olika kollegors metoder för att ge strukturerad feedback och feedforward, differentiera undervisningen, 

ge extra anpassningar och öka det kollaborativa lärandet. De flesta lärare auskulterade minst en kollega, men 

pandemin försvårade planeringen och genomförandet en del.  Vi ser också i UU att eleverna upplever att de får 

mer hjälp och mer feedback än tidigare. De upplever också i större utsträckning att lärarna gjort det tydligt vad 

de behöver arbeta med. Överlag är det en förbättring från höstterminens utvärdering på nästan alla frågor. 

Studieron är den fråga som fått försämrat resultat. 

 

Skolkuratorn och mentorerna har haft avstämningar av elevers frånvaro och fler frånvaroutredningar har gjorts 

av kuratorn detta läsår. Elevhälsan har haft fokus på proaktiva insatser, att stötta lärarna i ökad struktur och 

tydliga instruktioner och fler lärare erbjöd stödundervisning utanför ordinarie schema. Specialpedagogen har 

haft regelbundna studiestödspass med elever med särskilda behov av, vilket har hjälpt elever att följa med 

undervisningen även när anpassningar och stöd inte helt nått fram.  

 

Normer och värden 

 

Bara 58% svarar att läraren ger dem möjlighet att påverka undervisningens upplägg. Elevrådet har inte fungerat 

optimalt och ett större stöd från vuxna behövs för att eleverna ska kunna vara med och påverka på riktigt. 

Elevrådets organisering kan bli tydligare och mer fokuserad på elevernas arbetsmiljö och studier ifall de får stöd 

av en skolledare eller en lärare. Dialogen med lärarna har blivit bättre och vi har diskuterat elevdemokrati på 

arbetslagsmöten när vi under året gått igenom resultaten av enkäterna om undervisningen respektive 
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värdegrundsfrågor. 80% av eleverna känner sig trygga på skolan. Det är en minskning från förra året. Andel 

elever som tycker eleverna behandlar varandra på ett bra sätt har också minskat. Arbetsron har minskat detta 

år samtidigt som andel elever som tycker att personalen inte ingriper om någon blir illa behandlad har ökat. 

Trygghet och studiero behöver bli en prioriterad fråga nästa år. 

 

Sett ur ett könsperspektiv känner sig pojkar tryggare än flickor, vilket är väntat utifrån könsnormerna och 

samhällsutvecklingen. Vad gäller studiemiljö är det jämnare både över tid och mellan könen. En fråga där 

flickor visar på en negativ förändring handlar om hur eleverna behandlar varandra. Här får elevhälsan ett 

uppdrag att tillsammans med eleverna ta fram orsakerna till dessa resultat och arbeta främjande och 

förebyggande för ett bättre bemötande mellan eleverna. Även om andelen flickor är liten behöver vi se till 

flickornas arbetsmiljö. Att de i allt större utsträckning upplever att personalen inte ingriper när något händer 

behöver åtgärdas. 

 

Kollegialt lärande 

Det systematiska kvalitetsarbetet tar avstamp i de olika undersökningarna som vi gör under året. 

Förstelärarnas har utifrån förra läsårets resultat lagt fokus på att genom auskultationer få syn på fler modeller 

av strukturerad feedback och feedforward, vilket har bidragit till hela skolans ökade fokus på måluppfyllelse 

och ökad närvaro. Eleverna fick detta läsår i större grad ökade möjligheter att veta vad de ska göra för högre 

måluppfyllelse. Vi har dock inte helt lyckats motivera och fånga upp elever i år två och tre som haft kurser de 

behöver göra prövning i efter att ha haft svårigheter att nå målen på en eller ett par kurser redan i ettan. Vi har 

sett att vi inte fullt klarat av att stötta våra elever med måluppfyllelsen på prövningar. En delförklaring kan vara 

en negativ effekt av pandemin. En annan att organiseringen av prövningar behöver göras tydligare. En prövning 

kräver förmågan att klara studier på egen hand och många av våra elever har inte det stödet hemma som de 

skulle behöva, utan skolan behöver kompensera för detta mer. Förhoppningen är att vi, när vi fångar upp 

elever i svårigheter tidigare, kommer ha minskat behov av prövningar, som inte ger det resultat elever och 

lärare hoppas på. 

Behovet av att komma till rätta med frånvaro har lett till att vi haft ökat fokus på närvarofrämjande arbete. Det 

arbetet behöver fortsätta och skolans alla professioner behöver hålla ett enat fokus på att förmedla vikten av 

att aktivt delta i undervisningen. Elevhälsan och pedagogerna samarbetar bra kring anpassningar och elever i 
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behov av särskilt stöd och nästa steg för att höja kvaliteten i undervisningen är att fånga upp elever som vill ha 

mer utmaning i skolan, till exempel särbegåvade elever.  

 

Slutsatser 

Vi ser att ett fortsatt fokus på undervisningens struktur, feedback och feedforward samt närvarofrämjande 

arbete börjar ge resultat, särskilt för våra ettor. Det är rimligt att detta underlättar övergången mellan 

grundskola och gymnasium för eleverna. Arbetet behöver fördjupas och implementeras hos alla. En utveckling 

av en effektfull undervisning vi står inför är ökat elevinflytande och ökad stimulans för elever som når målen, 

men som kan utvecklas mer med större utmaningar.  

 

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Detta läsår nådde vi inte målet (15) för GBP på teknikprogrammet. Det beror till stor del på att ett flertal elever 

inte nått målen i matematik, programmering och gymnasiearbete. Både rektor, biträdande rektor och 

specialpedagog har fortsatt arbetet från förra läsåret att stötta lärarna med coachande samtal, genomfört 

lektionsbesök. Elevhälsan har arbetat vidare med ökad proaktivitet för att stötta de elever vi ser riskerar att 

inte nå gymnasieexamen redan efter år 1.  

Utvärdering av bedömning och betygsättning 

De nationella prov som genomfördes detta läsår har sambedömts på skolan. Till nästa läsår har rektor på NTI 

Gymnasiet Sundbyberg och rektor på St. Martins gymnasium, den kommunala gymnasieskolan i Sundbyberg, 

planerat att genomföra sambedömning i gemensamma kurser där nationella prov genomförs. Vi planerar också 

gemensamma träffar med ämneskollegor på våra gymnasieskolor i regionen för att bredda diskussionen och 

kvalitetssäkra att betygsättning och bedömning är allsidig och likvärdig. Vi kommer också med hjälp av ett för 

oss nytt verktyg, Loop ME, ge yrkeslärarna större möjlighet att smidigare sambedöma de mål som är förlagda 

till APL-platserna. 

Arbetet med bedömning, feedback och feedforward har fortsatt under året och lärteamet har läst artiklar från 

forskare och auskulterat varandra med återkoppling och bedömning för ögonen. Det arbetet kom dock av sig 

lite i och med att ena försteläraren sa upp sitt uppdrag att leda den processen. Nästa läsår behöver vi 

säkerställa att vi inte tappar fart i utvecklingen att ge eleverna större möjlighet att veta var de är och vart de 

ska i kurserna. Alla lärare som inte har det ska gå kursen betyg och bedömning som Academedia Academy 

erbjuder som digital fortbildning. 

Kommunikationen om kunskapsläget till elever och vårdnadshavare har underlättats med hjälp av 

implementeringen av StudyBee. Utvecklingssamtalen har utgått från informationen i StydyBee och vi såg en 

ojämnhet i kollegiet i hur det använts. Förstelärarna har lett processen att implementera verktyget och 
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kommer fortsätta skruva på arbetssättet för att öka jämlikheten och proaktiviteten i den kommunikationen 

mellan mentorer, pedagoger, vårdnadshavare och elever. 

 

Slutsatser 

Ett ökat fokus på kollegialt samarbete både inom NTI:s organisation och med den kommunala gymnasieskolan i 

Sundbyberg i syfte att öka för att ytterligare säkerställa att betygsättning och bedömning är allsidig och 

likvärdig. Det borde också bidra till att minska diskrepansen mellan betyg och resultat på nationella prov.  

 

ELEVHÄLSOARBETE 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Utvecklingen av elevhälsoarbetet har även detta år tagit ett par steg framåt. Arbetsplanens mål som berör 

elevhälsan var det närvarofrämjande arbetet. Det förebyggande och främjande arbetet hade fortsatt fokus på 

frånvaroutredningar och tidigare stödinsatser till såväl pedagoger som elever. Mycket av frånvaron härleds till 

fjärrundervisningen då vi har elever som inte har studievana och bra förutsättningar att klara studier på 

hemmaplan. Vi erbjöd elever som hade behov av en studieplats eller av mer studiestöd att var på skolan även 

de perioder som deras klasskamrater hade fjärrundervisning, men endast ett fåtal elever tog den möjligheten.  

Ett område som vi inte är så nöjda med är proaktiv elevavstämning; Övergången från EWS (Early warning 

system) till tillägget i Classroom, som heter StudyBee, gick lite långsammare än väntat. Både skolledning, 

elevhälsan och pedagogerna behöver nästa läsår hitta bra rutiner i analysarbetet av det underlag som löpande 

publiceras på Classroom. Detta för att resursfördelning ska kunna göras tätare med så bra underlag som 

möjligt.  

Det lite mer åtgärdande arbetet med stödundervisning, studiehandledning och vägledningssamtal har löpt på 

bra. Skolpsykologen och kuratorn gjorde tillsammans med mentorer och en elevassistent ett riktat arbete för 

att förbättra trygghet och studiero i en av klasserna som hade stort behov av det. Vi stod dock utan 

skolsköterska på plats under en rekryteringsperiod, vilket blev kännbart då elevhälsan inte alltid hade 

medicinskt perspektiv under några elevhälsomöten, utan istället fick kontakta skolläkare och central elevhälsa 

vid behov. På vårterminen hade vi dock alla kompetenser på plats igen, efter att vi rekryterat en ssk som kunde 

återuppta arbetet med hälsosamtal och journalhantering. 

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Då resultaten visar att vi minskat antal F på skolan kan slutsatsen dras att det fokus elevhälsan haft på tidigare 

stödinsatser och närvarofrämjande arbete varit bra. Organiseringen av undervisningen som gett mindre 

undervisningsgrupper i matematik och extra undervisning i svenska har troligtvis bidragit till detta. Vi har 
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arbetat för att minska på det åtgärdande arbetet, t.ex. genom att i mindre utsträckning pratat om prövningar 

vid F och i större utsträckning gett stöd innan eleven fått F. Detta behöver vi fortsätta med även nästa läsår. 

Elevhälsan och skoladministratören har stöttat mentorerna att fånga upp elever som riskerat att halka efter 

undervisningen då de haft frånvaro. Kuratorn fick efter jul uppdraget att fokusera mer på frånvaroutredningar 

och mindre på individuella samtal. Detta har i större utsträckning förmedlats till Ungdomsmottagning och BUP. 

Skoladministratören har i de fall lärare eller mentorer inte fått tag i elever kunnat hålla kontakten med dem och 

fått dem tillbaka till skolan. Elevhälsan har efter klasskonferenser och löpande elevavstämningar följt upp 

elever i behov av studiestöd, handledning och motiverande samtal.  Samarbetet mellan pedagoger och 

elevhälsa har fungerat väl. Frånvaron har av skoladministratören regelbundet följts upp inför CSN-rapportering 

och mentorer och elevhälsa har då gett sin input på vad frånvaron berott på. Ett förbättringsområde vi ser är 

att mentorer behöver vara mycket snabbare på att höra av sig till elever som är frånvarande. Mycket av det 

arbetet faller idag på skoladministratören, vilket inte är optimalt. 

Arbetet med stödinsatser har fungerat väl. Vi är en liten skola och kommunikationen kring elever som vi tror är 

i behov av mer stöd sker direkt. Utredning och upprättande av åtgärdsprogram fungerar också bra då avståndet 

mellan pedagoger och specialpedagog är litet. Varje vecka på arbetslagsmötet har det funnits möjlighet att 

anmäla elever i riskzon, och specialpedagogen har sedan tillsammans med övriga professioner i elevhälsan 

diskuterat vem som gör vad.   

 

Slutsatser 

En slutsats är att vi är på rätt väg och behöver fortsätta med det arbete vi har påbörjat. Fokus på 

närvarofrämjande arbete och tidiga insatser har bidragit till att andelen F på skolan har minskat rejält och detta 

arbete bör fortsätta.  

 

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN  

Organisering av samverkan med omvärlden 

Pandemin har stått lite i vägen för samverkan med arbetsliv, universitet och högskola. Vi har dock i slutet av 

vårterminen haft ett par YH och företag på besök för att eleverna ska få mer insikt i vilken kompetens som 

efterfrågas. Rektor och SYV har haft möten varje termin för att följa upp arbetet och diskutera fram vad 

eleverna har för behov av vägledning. SYV har haft många samtal om framtida studie- och yrkesval både med 

grupper och individuellt. IT-lärare har också bidragit till att eleverna fått kontakt med YH eller andra 

utbildningar genom besök eller inbjudan att komma och hålla föredrag, som då tagit upp intresseanmälningar 

från eleverna. Vi har även haft digitala föreläsningar från branschen.  
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Programråd har hållits, även om deltagandet från företagens sida inte varit så stort. Rektor har varit i kontakt 

med projektledaren för uppstart av Teknikcollege i region Stockholm och detta kan bli en kvalitetssäkring och 

kontaktyta för EE- och TE- programmet i framtiden.  

 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

Detta läsår har vi, trots pandemins envisa grepp, lyckats samverka med YH, högskolor och företag genom 

initiativ från SYV, lärare och rektor. Vi ser ett stort behov av detta, då många elever har föräldrar som inte har 

erfarenhet i branschen. Framgent kommer vi fortsätta med och utöka kontaktytorna genom branschråd och 

arbeta för större medverkan från branschen på programråd. Vi vill fortsätta arbetet att kvalitetssäkra APL i 

högre utsträckning, vilket kräver tätt samarbete med fler företag i branschen. SYV ger tillsammans med IT- och 

programmeringslärare opartisk allsidig information om utbildningsvägar och yrken. Ett utvecklingsområde är 

att skapa kontakter med förenings- och kulturliv i närområdet. 

 

Slutsatser 

Skolan har fokuserat till övervägande del på systematiken i de interna processerna och är nu i behov av att lyfta 

blicken mer genom ökat samarbete med näringsliv. Deltagande i branschråd och andra event som kan hjälpa till 

att kvalitetssäkra våra utbildningar behöver öka nästa läsår. Detta är också mer möjligt när vi är förbi 

pandemin. 

 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

Organisering av APL 

APL på skolan är strukturerad så att APL-samordnaren tillsammans med ledning och berörda lärare går igenom 

vilka moment i kurserna som lämpligast kan förläggas på en APL plats. Efter detta så diskuterar APL-

samordnaren löpande med handledaren på respektive arbetsplats för att säkerställa att momenten som 

förlagts kan genomföras på denna plats. Innehåll av kurs och fokusområde på APL plats diskuteras och tas fram 

tillsammans med programråd och branschkontakter för att säkerställa att eleverna får den utbildning som 

behövs för att kunna möjliggöra en anställning efter avslutade studier. Under själva APL perioderna så löper det 

kontinuerlig kontakt med handledare och elev sedan avslutas APL perioden med ett trepartssamtal där 

handledaren gör sin bedömning av elevens prestation och utvecklingsområden.  

Vi har detta läsår inlett samarbete med Sundbybergs bibliotek, som har gett fyra elever möjlighet att komma ut 

på APL och bidra till digitaliseringen i samhället genom att stötta och utbilda bibliotekets personal att bygga 

stationer inom VR, Robotprogrammering och smarta hem-lösningar.   De fyra eleverna fick möjligheten att 

under en längre period arbeta i projektet. Sju elever har deltagit i Erasmus plus-projekt med fyra veckors 

mobilitet i Spanien på olika It-företag. Eftersom pandemin fortfarande stängde dörren för många att komma ut 
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på fysisk APL, så deltog åtta elever i virtuell APL mot företag på Irland. Eleverna skapade utbildningsmaterial i 

form av instruktionsfilmer och uppgifter i syfte att stötta lärare på skolor på Irland.  

 

Utvärdering av APL 

Vi kände fortfarande av lite efterdyningar av pandemin under året. Många ute på företagen arbetade 

fortfarande hemma, vilket försvårar för oss att hitta handledare ute på företagen. Trots detta så fick alla elever 

en möjlighet att slutföra sin APL mycket tack vare de två Erasmus plus-projekten. Det nya samarbetet med 

Sundbybergs biblioteket var också en del i att vi lyckades få ut alla elever på APL och projektet var oerhört 

uppskattat av alla inblandade. Bibliotekets folkbildningsuppdrag att öka kunskap för att alla medborgare ska 

kunna vara delaktig i en alltmer digitaliserad vardag passar NTI Gymnasiets vision och våra mål väl. Samarbetet 

kommer fortsätta även nästa läsår. 

Vi har sett att många av våra elever har hög kompetens inom IT. Ett flertal av eleverna som var ute på APL har 

efter avlutade studier blivit anställda antingen på sin APL plats eller på ett företag som är inom samma bransch 

som det företag som de var ute på. Eleverna blev också väldigt uppskattade av båda partnerorganisationerna i 

Erasmus Plus-projekten. 

De lokala programråden har fungerat OK och vi har inlett ett samarbete med systerskolorna i regionen för att 

bredda input från näringslivet, men det finns fortfarande utrymme för förbättring vilket vi kommer jobba på 

under nästkommande läsår.  

En utmaning har varit att säkerställa elevernas arbetsmiljö då vi varit tvungna att placera elever på 

arbetsplatser med kort varsel delvis p.g.a. företagens osäkerhet under pandemin. Detta kommer vi fokusera 

mer på nästa läsår. Trepartssamtalen har också till största delen genomförts under digitala möten. 

Måluppfyllelsen har under APL:en bedömts utifrån ett par kurser detta år. Det systematiska för- och 

efterarbetet behöver nästa läsår delegeras till fler yrkeslärare så måluppfyllelsen smidigare kan bedömas mot 

fler kurser. 

Internationaliseringsarbetet var helt pausat under pandemin, men Vt-21 lyckades vi genomföra APL utomlands 

via två Erasmus Plus-projekt. Totalt har 15 elever arbetat i fyra veckor åt företag i Spanien resp. på Irland 

(digitalt). Eleverna har blivit mycket uppskattade och deras kunskapsnivå har visat sig ligga högre än företagens 

förväntningar.  

 

Slutsatser 

Som en slutsats av utvärderingen av APL:en så ser vi att det efter pandemin nu börjar lätta upp med att hitta 

platser till våra elever. Fler företag är mer positivt inställda till att ta emot praktikanter. Det vi behöver fokusera 

på mer detta år är att bygga fler kontakter med företagen och säkerställa att vi har kunskapsmässigt relevanta 

arbetsplatser. Vi behöver även se över strukturen vid våra programråd och förfina den.  

Vi kommer även att börja använda Loop ME för enklare dokumentation och kontakt med företagen.  
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Utifrån analysen i denna rapport ser vi behov av att öka måluppfyllelsen generellt, men specifikt i ämnena 

matematik, programmering och gymnasiearbete. Den nationella satsningen på att tillsammans med alla NTI-

gymnasier diskutera forskning och dela vår beprövade erfarenhet i undervisningen av både matematik och 

programmering är välbehövlig. Utöver denna satsning behöver vi samarbeta regionalt kring kvalitetssäkring av 

undervisning i övriga ämnen med t.ex. sambedömningsgrupper och ämnesträffar över skolgränserna.  

 

Framgångarna vi ser utifrån analysen är vårt fokus på närvarofrämjande arbete, på tidigare stödinsatser och på 

ökad samverkan med de branscher som är relevanta för våra elever. Vi behöver fortsätta utvecklingen av 

systematik i arbetet med att säkra kvaliteten för APL. 

 

Sist men inte minst visar resultaten i UU och LoV att tryggheten och studieron upplevts sämre två år i rad. 

Elevhälsan har fokuserat till stor del på närvarofrämjande arbete och framgent kommer det förebyggande och 

främjande arbetet kring trygghet och studiero behöva hamna högre upp på dagordningen.   
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OM NTI GYMNASIET  

Huvudman för NTI Gymnasiet Sundbyberg är NTI Ellips AB, som är en del av AcadeMedia.  

NTI Gymnasiet Sundbyberg 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 NTI Gymnasiet Sundbyberg  

Utbildningar och elever 

Alla våra tre program har Tech som gemensam nämnare och många elever utvecklar ett specifikt intresse inom 

t.ex. programmering eller digitalt skapande. Vi har väldigt stor andel killar på skolan, men vi ser att Estetiska 

programmet (ES) och Teknikprogrammet med inriktning Design och produktutveckling är mer intressanta för 

flickor. ES har haft för få sökanden två år i rad, varför beslut om att pausa intag har tagits.  

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

EE-programmet DAT 13 13 18 

TE-programmet INF  24 (varav 10 på DES) 28 28 

ES-programmet MED - - 2 

Totalt*  37 41 48 

*Antal elever oktober 2020 

Personal 

Personalen består av 12 pedagoger, kurator, skolsköterska, specialpedagog, skoladministratör, SYV och rektor. 

Organisation 

Personalen är organiserad i ett gemensamt arbetslag som har en avsatt mötestid 1 timme/vecka, för att kunna 

dryfta elevärenden, pedagogiska frågor och ämnesövergripande samarbeten. Skolledningen består av rektor, 

biträdande rektor med huvudansvar för det tekniska fjärde året samt kommunikationskoordination, samt två 

förstelärare som ansvarar för att driva det kollegiala lärandet i kollegiet. Skolan har tidigare haft två arbetslag, 

ett för IT-programmet och ett för Teknik- och estetprogrammet, men då flertalet pedagoger hade undervisning 

i båda dessa program togs beslutet att sammanföra dessa till ett gemensamt arbetslag, något som förenklat ffa. 

möjligheten att genomföra ämnesövergripande samarbeten. Kollegiet bestå bara av 12 pedagoger, vilket även 

det möjliggör att ha ett gemensamt arbetslag.        
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Lokaler 

Undervisningen bedrivs i ändamålsenliga lokaler, där eleverna har tillgång till Maker space med möjlighet att 

använda 3D-skrivare, div handverktyg och lödstationer för att utveckla sitt praktiska kunnande, både på IT- och 

Teknikprogrammet. Lokalerna är rymliga, men något slitna - något som vi arbetar med att förbättra genom en 

att försöka skapa en tätare dialog med hyresvärden. Idrottslektionerna genomförs på SATS i Rissne, som ligger 

ca 10 minuters promenad från skolan. Ett AR/VR- labb är under uppbyggnad och kommer stå klart under året. 

Skolan har ett bibliotek där eleverna själva kan registrera sina lån genom att skanna den/de böcker de lånar i 

mjukvaran WeLib.  

Skolan har en egen matsal och har under detta läsår bytt matleverantör till Svea Cater från den tidigare 

leverantören SkolFood. Anledningen till byte av matleverantör är att eleverna, genom elevrådet, påtalade ett 

flertal brister hos den tidigare leverantören. 

Skolan har ett stort antal elevytor, grupprum och möblerade korridorer, där eleverna kan koppla av eller läsa 

läxor. Till några klassrum finns även grupprum som nås direkt från klassrummet, där elever som så önskar kan 

arbeta ostört.     
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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 

Undervisning 
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Trygghet 

 

 

 

Upplevd kvalitet 
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