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REKTOR HAR ORDET 

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle har under detta läsår fortsatt att växa. Vid skolavslutningen var 164 elever 

inskrivna på skolan. Avgångsklassen är fortfarande liten på 46 elever. Av de 164 eleverna har 81 läst på 

Naturprogrammet och 83 på Teknikprogrammet.  

Teknikprogrammet har inriktningen Informations- och medieteknik och Naturprogrammet har inriktningen 

Naturvetenskap. Skolans lokaler ligger mitt emot Gävle centralstation. Lokalerna är fullt utrustade med våtlabb, 

E-sportsal och Makerspace. Eleverna äter lunch via elevkortet på närbelägna restauranger. Idrotten har skolan 

på Sporthuset på Gävle strand. I åk 1 och 2 har klasserna under detta läsår varit fulla och läst för sig, med några 

undantag så som Svenska/svenska som andraspråk och individuellt val. Vad det gäller individuella valet så har 

åk 2 och 3 kunnat välja de val som skolan har. Skolan har köpt in moderna språk i åk 1 på naturprogrammet i 

tyska, franska och spanska från NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm via fjärrundervisning.     

Läsåret har till stor del präglats av pandemin men vi har haft närundervisning hela året. Förutom detta har 

detta läsår präglats av att skolledningen är helt ny och att vi har fler elever i lokalerna (från 121 till 162) och 

många nya lärare. Detta har bidragit till att vi fått jobba mycket med struktur och rutiner. Alla lärare har ingått i 

skolans enda lärteam under ledning av försteläraren och arbetet har kretsat kring att få eleverna mer fysiskt 

aktiva under dagen för att motverka stress och öka inlärningen. Detta projekt har tagit oss utanför skolans 

väggar på promenader under varje förmiddag och eftermiddag. Projektet kröntes av en föreläsning med 

författaren till boken Hälsogåtan, Anders Wallensten.  

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle kommer under nästa läsår fortsätta växa med såväl fler elever som lärare. 

Skolan kommer att börja jobba med heltidsmentorer vilket förhoppningsvis kommer att öka måluppfyllelsen 

och minska stressen hos lärarna. Vi tar med oss många lärdomar från detta mitt första läsår som rektor och 

fortsätter arbeta för att vara ett vetenskapsgymnasium i framkant och att utbilda våra elever för att kunna leda 

och navigera i en digitaliserad framtid.  

Under nästa läsår kommer våra matematiklärare att delta i NTI:s nationella satsning på matematiklyftet och en 

programmeringslärare kommer att delta i Umeås ULF-nod. Detta kommer att höja vår kvalitet då dessa lärare 

får chansen att förkovra sig i pedagogiska verktyg för att säkerställa en god kvalitativ undervisning.  

 

Rektor  

Karolina Häägg Franzén 
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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 

 

 

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle har två nationella program, Teknikprogrammet och 

Naturvetenskapsprogrammet. Vi kan se att andelen elever med en gymnasieexamen är 91% på skolan, tittar 

man på de separata programmen ser vi att 88% av eleverna på Naturprogrammet fick en examen och 
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motsvarande siffra på Teknikprogrammet är 93%. Vi ser att examensgraden från förra året gått ner lite på båda 

programmen. Vi kan även se att flickorna lyckas i högre grad nå en examen på båda programmen.  

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 

 

 

När det gäller den genomsnittliga betygspoängen så har vi ökat totalt från förra året med 0,2 enheter. Vi kan 

även se att det fortfarande är en skillnad mellan Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet. Vi kan 

dock se att vi nu ligger under den genomsnittliga betygspoängen på riksnivå för båda programmen. Precis som 

med examensgraden ser vi vad det gäller den genomsnittliga betygspoängen att pojkar ligger nästan en enhet 

under flickor och skillnaden är störst på det naturvetenskapliga programmet, där pojkar ligger med 1,6 enheter.  
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Samtliga elever  

BETYGSFÖRDELNING 

 

 

Vi fortsätter att se att trenden med minskade antal F även detta läsår. Vi minskade från 8% till 7%. Det som vi 

dock kan se är att andelen elever som når A minskar en del men att övriga betygssteg (D-B) ökar. Vi har lyckats 

stävja den höga andelen F på Naturprogrammet men vi ser att andelen F ökar några procentenheter på 

teknikprogrammet. Vad det gäller skillnader mellan könen så tycker jag att de ligger relativt lika. Vi kan dock se 

att flickorna har procentuellt fler A än pojkarna medans pojkarna har procentuellt fler E än flickorna. Det kan 

tilläggas att på teknikprogrammet gick det under detta läsår endast 3 flickor.  

 

Behörighetsgivande kurs Matematik 

 

Vad det gäller de behörighetsgivande kurserna i matematik så ser vi att vi minskat andelen F i 

matematikkurserna 2–5. Detta kan troligtvis förklaras med att all undervisning detta läsår har varit 

närundervisning, då matematiken tog mycket stryk av fjärrundervisningen. Vi ser att vi har en del F i matematik 

1c. Detta kan förklaras med att vissa elever kom sent till skolan vilket gjorde att de missade en stor del av 

undervisningen.  
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Behörighetsgivande kurs Engelska 

 

Här ser vi att vi fortsatt har en hög andel godkända resultat. Oroväckande är dock att 6% av eleverna i åk 1 inte 

klarade engelska 5. Vi ser dock i övrigt att andelen F och A har minskat men att andelen D-B har ökat i alla tre 

kurserna.  

 

Behörighetsgivande kurs Svenska/Svenska som andraspråk 

 

Vad det gäller svenska och svenska som andraspråk så ser vi att andelen F har minskat utom i svenska 2 och 

svenska som andraspråk 2. Här har vi en stor del av eleverna som har svårt att få saker gjorda. De elever som 

fick ett fjärde år för att bl.a. klara kursen svenska som andraspråk 3 klarade den kursen tyvärr ser vi fortfarande 

en del F i denna kurs, dock har det minskat mycket.  
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Behörighetsgivande kurs Gymnasiearbete 

 

Vad det gäller gymnasiearbete så ser vi att vi minskat andelen F på Naturprogrammet, tyvärr har vi ökat lite på 

Teknikprogrammet.  

 

RESULTAT NATIONELLA PROV 

NTI Gymnasiet redovisar varje år nationella provbetyg och gör en jämförelse med kursbetyg, vilket används 

som en indikator på likvärdighet i betygssättning.  

Matematik 
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Här ovan ser vi betygsfördelningen på de nationella proven i matematik och om betygen som sedan sattes var 

högre, lägre eller lika. Vad det gäller matematik så tycker jag att betygen följer de nationella provet väldigt väl. 

Vi ser att 75 % i matematik 1c fick lika betyg på NP som de fick i slutbetyg. Motsvarande siffror är 80% i 

matematik 2c och matematik 3c. Att det är 20% som får ett högre betyg i slutbetyg kan bero på att de visat 

högre innan i kursen eller klarat av sina rester efter det att det nationella provet genomfördes. Under detta 

läsår var genomförandegraden i matematik 1c var 97% på TE och 100% på NA. Genomförandegraden i 

matematik 2c var 90% på NA och 93% på TE. Genomförandegraden i Matematik 3c var 70% på NA och 100% på 

TE. Detta tycker jag är en mycket hög genomförandegrad och då kan vi som skola säga att vi ligger bra till vad 

det gäller likvärdigheten i betyg i förhållande till NP.  

Vad det gäller betygsfördelningen mellan programmen så tycker jag att man kan se en skillnad i Matematik 3c. 

Här lyckas inte teknikeleverna i samma utsträckning som natureleverna. Detta är också den sista obligatoriska 

kurs som teknikeleverna läser vilket också kan spela in i resultaten, matematiken är svår nu på denna nivå. 

Natureleverna ska läsa två kurser till i matematik vilket kan ha en avgörande orsak.  

Vad det gäller könsfördelningen så kan vi se att flickorna har svårare för matematik 1c än vad pojkarna har. 

Dock är det omvända i matematik 2c och matematik 3c. Då lyckas flickorna bättre. Detta är det svårt att säga 

varför det är som det är.  

Engelska 
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Här ovan ser vi betygsfördelningen på de nationella proven i engelska och om betygen som sedan sattes var 

högre, lägre eller lika. Vad det gäller engelska så tycker jag att betygen följer de nationella provet till viss del. Vi 

ser att 64 % i engelska 5 fick lika betyg på NP som de fick i slutbetyg. Motsvarande siffra är 56% i engelska 6. Vi 

kan även se att elever i båda dessa kurserna fick lägre slutbetyg än vad NP visade. I engelska 5 var det 12% som 

fick lägre och motsvarande siffra i engelska 6 var 4%. Att det är 24% som får ett högre betyg i slutbetyg i 

engelska 5 och 41% i engelska 6 kan bero på att de visat högre innan i kursen eller klarat av sina rester efter det 

att det nationella provet genomfördes. Under detta läsår var genomförandegraden i engelska 5 var 97% på TE 

och 100% på NA. Genomförandegraden i engelska 6 var 90% på NA och 100% på TE. Detta tycker jag är en 

mycket hög genomförandegrad och då kan vi som skola säga att vi ligger bra till vad det gäller likvärdigheten i 

betyg i förhållande till NP.  

Vad det gäller betygsfördelningen mellan programmen så tycker jag att man kan se en skillnad i engelska 5 där 

elever på TE lyckas bättre än vad elever på NA gör. Vad det gäller engelska 6 så ser vi att natureleverna har en 

högre andel A och E men i övrigt ser vi inga större skillnader.  

Svenska/svenska som andraspråk 
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Här ovan ser vi betygsfördelningen på de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk och om 

betygen som sedan sattes var högre, lägre eller lika. Vad det gäller dessa ämnen så ser vi att betygen ligger i 

stor del över det betyg som eleven fick på NP. Detta kan bero på att de visat högre innan i kursen eller klarat av 

sina rester efter det att det nationella provet genomfördes. Många elever känner en stor press under dessa 

prov och har då svårt att prestera. Det som gjordes vid rättningen av dessa prov var att båda lärarna som 

undervisade i svenska och svenska som andraspråk satt tillsammans och rättade. De satt även tillsammans vid 

betygssättningen och hade diskussioner om vilket betyg som skulle sättas. Vad det gäller genomförandegraden 

för NA i svenska 1 så var den på 85% motsvarande siffra för TE var 84%. Vad det gäller svenska 3 var 

genomförandegraden 71% på NA och 75% på TE. Genomförandegraden i svenska som andraspråk 1 var för NA 

81% och för TE 100%. Vad det gäller genomförandegraden för svenska som andraspråk 3 så var den för NA 83% 

och för TE 100%.  

Vad det gäller betygsfördelningen mellan programmen så tycker jag att man kan se en skillnad i svenska 1 där 

elever på TE lyckas nå minst E bättre än elever på NA men att elever på NA i större utsträckning når betyget A. 

Vad det gäller svenska som andraspråk 1 så ser vi att eleverna på TE lyckas bättre på NP än vad elever på NA 

gör. Till detta har jag inga svar i dagsläget att ge, vi får undersöka saken vidare. Vad det gäller svenska 3 så ser 

vi att natureleverna lyckas mycket bättre än vad teknikeleverna gör. Vad det gäller svenska som andraspråk 3 

så var det en elev som läste detta ämne på TE så vi kan inte se någon skillnad här på programmen. 

Betygsfördelningen mellan könen visar att pojkarna presterar generellt sämre på NP i svenska. Vad det gäller 

svenska som andraspråk 3 så ser vi att tjejerna lyckades bättre på NP än vad pojkarna gjorde. Vad det gäller 

svenska som andraspråk 1 så ser vi att här lyckas killarna bättre. Vad dessa skillnader beror på kan vi inte säga 

idag.  
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NORMER OCH VÄRDEN 

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

UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN 

 

Vi kan se här att tryggheten på skolan har sjunkit ordentligt vilket kan bero på att vi under detta läsår tagit ett 

nytt våningsplan i bruk, fått en ny skolledning och vuxit från 120 elever till 160 elever. Vi har även haft 

närundervisning hela året vilket gjort att eleverna träffat varandra varje dag vilket de inte gjort under de två 

senaste åren och detta kan ha betydelse för tryggheten. Vi ser även att flickorna återigen känner att eleverna 

inte behandlar varandra väl. Här behövs det sättas in stora insatser kommande läsår för att stävja denna 

negativa trend.  

Vi kan se efter samtal med elever att pandemin har haft en påverkan på grupprocessen vilket gjort att det blivit 

mycket “vi och dem”-attityd. Många elever i åk 2 och 3 upplevde att arbetsron minskade eftersom det inte 

fanns så mycket utrymme att sitta på för att studera om de inte ville vara i klassrummet, korridorerna blev även 

mer röriga med fler elever. Att jobba vidare med språkbruket i korridorerna och att jobba stöttande och 

främjande är något som vi kommer att fokusera på under kommande läsår. Här kommer heltidsmentorerna att 

ha en stor del. De kommer att röra sig i korridorerna, stötta och hjälpa eleverna i ett väldigt tidigt skede för att 

öka trygghet och trivsel.  
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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 

Inför läsåret har rektor organiserat arbetet och tjänstefördelningarna. Inför detta läsår anställdes fyra nya 

lärare då skolan fortsatte att öka i storlek. Undervisningen har fördelats med fokus på att nå den garanterade 

undervisningstiden med extra fokus på matematiken då den går på dubbel fart i åk 1 (Matematik 1c på 

höstterminen och Matematik 2c på vårterminen) och på natur i åk 3 (Matematik 4 på höstterminen och 

matematik 5 på vårterminen). Det har även schemalagts en timme läxläsning i veckan med en lärare. Vi har 

under detta läsår försökt att få sammanhängande scheman för alla elever, vilket inte fungerat fullt ut. Detta för 

att vi erbjudit de elever som inte läst olika kurser i programmet av olika anledningar att gå dessa tillsammans 

med en klass då detta ger högre måluppfyllelse.   

Var fjärde till var sjätte vecka har vi haft elevavstämningar där varje lärare sätter sig ned och tittar på sin 

undervisning och hur det går för varje individ i kursen. Förväntas de nå målen eller behövs det extra 

anpassningar? Detta följer vi sedan upp i lärteamet där lärarna tillsammans diskuterat anpassningar och hur 

undervisningen kan vidareutvecklas utifrån denna uppföljning. 

Alla undervisande lärare har under detta läsår varit legitimerade lärare. Alla lärare tillhör ett och samma 

lärteam som leds av försteläraren. Detta team träffas två timmar varje vecka med olika fokusområden och 

detta lärteam är en stor del av det kollegiala lärandet på skolan. Under läsåret har ett fortsatt arbete 

genomförts med avstamp i det som gjordes förra året när alla gick kursen Lektionsdesign via AcadeMedia 

Academy. Basundervisningen har byggts på med fysisk aktivitet i undervisningen med målet att öka inlärningen 

med hjälp av fysisk aktivitet i undervisningen. Lärarna läste tillsammans böckerna “Hjärnstark” av Anders 

Hansen och “Hälsogåtan” av Anders Wallensten.  

Årets fokusområden i arbetsplanen har varit förutom undervisning har varit “Makerspace, VR och Science”, 

“Trivsel” och “Elevhälsa”. Vad det gäller “Makerspace, VR och Science” så inhandlades Hydroponisk odling till 

skolan som intresserade elever fick vara med och sätta igång. Rektorn och försteläraren ingår dessutom i ett 

Erasmusprojekt kring Hydroponisk odling och har varit till Nederländerna och Helsingborg på två Learning 
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event för att under nästa läsår besöka deltagarna från Roskilde, Danmark och Teknika i San Sebastian i Baskien 

Spanien. Under detta läsår satsades det i kurserna Dator och nätverksteknik samt Programmering 1 på 

certifieringar och skolans elever genomförde och lyckades med 22 certifieringar.  

Vad det gäller “trivsel” så svarade 80% att de trivdes på skolan vilket är en minskning från förra årets 92%. 

Detta kan till viss del bero på att alla elever nu är i skolan och då uppstår det mer trängsel, men det kan också 

bero på att skolan fortsätter att växa. För att öka trivseln så anordnades en pluggkväll i samband med 

nationella proven i matematik i december. Då stannade lärare kvar för att plugga och umgås med eleverna. Ett 

LAN genomfördes under ledning av de som läste E-sport. Vi hade även en Hälsovecka (vecka 17) där eleverna 

fick testa på skogsbad, manuell kahoot samt jobba med två olika workshops. Denna vecka avslutades med en 

föreläsning av författaren till boken Hälsogåtan Anders Wallensten. Vad det gäller “Elevhälsan” så utvärderas 

den längre ner.  

 

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 

Detta läsår har som tidigare år präglats av att skolan växer och ska fortsätta att sätta sina rutiner med ny 

skolledning och många nya lärare samt av pandemin.  

Det vi kan se är att nöjdheten med undervisningen har sjunkit drastiskt från 80% till 66%. Detta kan till viss del 

bero på att många klasser helt har fått byta lärare i många ämnen och återgången till närundervisning från 

nästan två år av fjärrundervisning. Under detta läsår har de lärare som inte läst kursen Betyg och bedömning 

påbörjat den men inte hunnit avsluta den på grund av sjukdom mm. Vi har dock minskat andelen F från 8% 

förra läsåret till 7% nu och vi har en examensgrad på 91%. Betyg och bedömning har varit och är ett stort 

fokusområde för en skola. En gemensam syn, goda rutiner och likvärdighet är utgångspunkten och målet. På 

vår skola finns det många lärare som är ensamma i sitt ämne och inte har någon ämneskollega att samtala 

med, detta har gjort att kollegiet fått agera detta och samtal har då förts i form av förmågor istället för rena 

ämnesspecifika områden. Inför detta läsår har vi börjat använda oss av Studie-Bee för att tydliggöra för 

eleverna bedömningarna. Detta har fungerat ganska bra och under kommande läsår måste det tas ett omtag 

kring detta. Plattformen Schoolsoft har fortsatt använts som vanligt men bara inför utvecklingssamtalen vad 

det gäller elevernas kunskapsutveckling.  

I årets undervisningsutvärderingar kan vi se en minskning i många frågor jämfört med tidigare år. Vi jobbar 

mycket på att tydliggöra vad som krävs för vissa betygssteg och med arbetsron. Tyvärr nådde vi inte ända fram 

med dessa områden. Vad det gällde hur eleverna ligger till i kurserna så har eleverna inte riktigt förstått Studie-

Bee och istället använt Schoolsoft, här får vi bli tydligare med var de hittar sina resultat.  

Arbetet med extra anpassningar har alltid lyfts på skolan EWS-träffar där lärarna inför träffen fyller i ett 

gemensamt dokument och där vi på mötet diskuterar extra anpassningar och utmaningar. Arbetet med detta i 

år har fallit på rektorn eftersom det varit svårt att rekrytera en specialpedagog. Det har förts dialog med 

lärteamet och därefter har lärarna arbetat med anpassningarna. Ett fortsatt arbete är nödvändigt för att 
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säkerställa att alla elever nås och att problemägarskapet förflyttas till hur undervisningen kan effektiviseras och 

utveckla lärandet.  

 

Normer och värden 

Demokrati- och värdegrundsuppdraget genomsyrar all undervisning på skolan och diskuteras mellan rektor och 

alla lärare under hela medarbetaråret. Under detta läsår har vi kunnat genomföra de trivselaktiviteter som vi 

önskat. LAN och pluggnatta på höstterminen samt en hälsovecka på vårterminen. Detta läsår bildades ett Team 

för likabehandling för att skapa fler forum för att diskutera och utbyta tankar och erfarenheter för lärarna. Inför 

kommande läsår kommer detta Team för Likabehandling att arrangera temadagar på temat värdegrund. I detta 

sammanhang inkluderas även jämställdhet och jämlikhet. 

Som tidigare nämnt har skolan en skev könsfördelning på sina program men detta är något som diskuteras och 

som vi aktivt arbetar för att förändra. Teknikprogrammet överlag har många pojkar vilket inte bara är ett 

problem för vår skola utan ett problem för de flesta teknikprogram i Sverige.  

I Likabehandlings- och värdegrundkartläggningen som gjordes under höstterminen kunde vi se en liten 

minskning från föregående år i elevernas upplevelse av Likabehandling och värdegrund. Vi kan jämfört med 

tidigare år se en ökning om eleverna fått information om Likabehandling- och värdegrundsarbetet på skolan. 

Arbetet med ordningsreglerna har fortsatt vilket gör att en stor del av eleverna känner till dem och de känner 

att de fått vara delaktiga i att utforma dem.  

Elevernas upplevelse av att få vara med och påverka undervisningen sjönk detta läsår från 71% till 60%. Dock 

såg vi en uppgång av detta under vårterminen, under hösten upplevde 55% att de fick vara med och påverka. 

Det kan ha att göra med att vi hade många nya lärare på skolan och att många klasser fått byta lärare mellan 

olika kurser inom samma ämne.  

Under detta läsår var det 82% som kände sig trygg på skolan, arbetsron sjönk till 49% vilket är otroligt lågt. 

Lärarlaget har funderat mycket på detta och ska nu till nästa läsår ta upp detta som ett av de största 

fokusområdena på skolan.  

 

Kollegialt lärande 

Det kollegiala lärandet är fortsatt en självklarhet på skolan och en del i alla lärares kompetensutveckling. Under 

förra läsåret jobbades en minsta gemensam nämnare för basundervisningen på skolan, samt att alla lärare gick 

kursen Lektionsdesign via Academedia Academy. Utifrån denna bas har det under detta läsår varit fokus på att 

få eleverna mer fysiskt aktiva under lektionstid för att minska stress och psykisk ohälsa och för att öka 

inlärningen. Lärarlaget har tillsammans läst två böcker i ämnet; Hjärnstark av Anders Hansen och Hälsogåtan av 

Anders Wallensten. Boken Hälsogåtan lästes dessutom med eleverna på detta tema och Anders Wallensten 

kom och höll i en frågestund med eleverna som var mycket uppskattad.  
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Försteläraren och rektorn var även med i produktionen av Främjafys Kraftsamling för ungas hälsa där vi 

berättade om vår satsning på att få eleverna mer fysisk aktiva under skoldagen.  

En annan del var också att lärteamet började arbeta med och gå igenom maskinparkerna som vi har i 

Makerspace, VR & Sciencelab för att kunna arbeta med detta i sin undervisning för att motivera, inspirera och 

arbeta med modern teknik. Som tidigare nämnt är detta praktiska arbete inte avslutat utan behöver arbetas 

med framöver. 

 

Slutsatser 

Arbetet med basundervisning, lektionsdesign och fysisk aktivitet kommer att fortsätta nästa läsår. Skolan 

arbetar med öppna dörrar och många besöker varandra ostrukturerat men strukturerade lektionsbesök med 

kollegahandledning ska utvecklas under nästa läsår.  

Vi kommer fokusera mycket på arbetsro, delaktighet i undervisningen och formativt arbete. De lärare som inte 

gått kursen Betyg och bedömning färdigt eller alls kommer att gå den under kommande läsår.  

I och med satsningen på hydroponisk odling kommer det att vara fokus på ämnessamarbeten kring detta samt 

att användningen av Makerspace i undervisningen kommer att utvecklas.  

 

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Skolan har under detta läsår bara haft legitimerade lärare. De lärare som inte gått kursen Betyg och bedömning 

via Academedia Academy och Karlstads universitet under läsåret 20/21 har påbörjat den under detta läsår och 

ska avsluta den under det kommande läsåret. Detta ger en bra grund att stå på så att alla följer samma mål och 

rutiner.  

Skolan har fortsatt många ensamma ämneslärare och att ha ämneskollegor på skolan har saknats. Tyvärr har 

det inte i år lika tydligt erbjudits möjligheter till samtal mellan skolorna i regionen utan då har lärarna fått 

uppsöka kontakt själva vilket några få har gjort. På grund av att skolan har många lärare som är ensamma i sina 

ämnen så diskuteras också bedömning i lärteamet som helhet och mellan lärare som inte har samma ämnen 

som en naturlig del av bedömning och betygssättning.  

Vi valde att använda oss av alla nationella prov som genomfördes i våra kurser under detta läsår. Detta för att 

som vi sagt tidigare många lärare är ensamma i sina ämnen och då är de nationella proven en bra måttstock att 

använda sig av. Organisationen kring dessa var att de genomfördes på utsatt dag. I svenska och svenska som 

andraspråk delade upp sina prov mellan sig och satt en dag tillsammans och rättade. Läraren i engelska fick 

hjälp av kollegiet att rätta kortsvarsdelarna, där skolverket givit tydliga instruktioner om vad som är korrekt och 

inte. Vad det gäller de skrivna texterna i engelska så uppmanades läraren att kontakta engelsklärare i regionen 
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för hjälp och samtal. De tal som genomfördes hanterade så att engelskläraren satt med eleverna i smågrupper 

och kollegiet ansvarade för att förberedelserna inför samtalet skedde enligt skolverkets regler. De nationella 

proven i matematik genomfördes också på utsatt datum. Rättningen av dessa genomfördes av den 

undervisande läraren med hjälp av de andra lärarna i matematik och mig som rektor (jag är behörig 

matematiklärare). Samtal på allmän nivå vad det gäller förmågor och kunskapskrav genomfördes sedan med 

alla i kollegiet.  

De nationella proven har diskuterats i förhållande till betyg. Att det skiljer sig lite har mycket att göra med att 

dessa prov skrivs på en dag. Detta medför en stor stress hos eleverna vilket då kan medföra en lägre prestation 

än vad de presterat tidigare under kursen. Vissa prov, undantag matematiken, ligger även där det är ca 20–25% 

av kursen fortfarande är kvar, vilket medför att många elever har chansen att höja sina resultat från det de 

visade på nationella provet dagen.  

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning 

Som tidigare år har vi jobbat med en fortlöpande information om framgångar och utvecklingsbehov i 

förhållande till kunskapskraven. Inför detta läsår infördes plattformen Studie-Bee och mottagandet har varit 

sådär hos eleverna. Vi får fortsätta att jobba med denna plattform och hjälpa eleverna att ta sig an den.  

Alla elever har erbjudits ett utvecklingssamtal under hösten och ett under våren. Till dessa samtal ska alla 

kursmatriser i Schoolsoft vara uppdaterade och dagsaktuella. Eleverna ska också haft samtal med sina lärare 

om hur de ligger till i kursen. Detta samtal har gjort att eleverna vetat hur de ligger till samt vad de kan göra för 

att höja sig. Samtalen har i stort varit goda och eleverna har fått den information som de behöver för att kunna 

jobba vidare. Dock har många elever fortfarande svårt att lämna ifrån sig material som inte är på högsta nivå 

vilket innebär att elever och lärare har känt en stor stress under senare delen av vårterminen.  

Lärarna i matematik, svenska/svenska som andraspråk och engelska hade under våren möjlighet att stämma av 

kunskapskraven mot ett nationellt prov. Vi valde att genomföra alla proven och inte bara de som är i de 

obligatoriska kurserna. Detta gjorde vi eftersom vi har många lärare som är ensamma i sitt ämne och då är det 

skönt att veta att man ligger på en bra nivå nationellt. Detta visar också betygsfördelningen i matematik tycker 

jag vad det gäller de nationella provens resultat. Proven i svenska och engelska låg tidigare under våren så där 

hann elever komplettera sina förmågor under resterande del av kursen så att deras betyg ligger i många fall 

över det nationella betyget.  

Nyexaminerade lärare har tillsammans med sin mentor och en annan ämneskollega kunnat diskutera och 

kvalitetssäkra betyg och bedömning. Detta har fått ett bra utfall hos de nyutexaminerade lärarna då de fått 

chansen att prata om struktur och bedömning med en lärare som jobbat ett tag. 
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Slutsatser 

Under detta läsår har det varit tufft för lärare som varit ensamma i sitt ämne. Under kommande läsår kommer 

det att finnas en timme till samtal inom ämnet per månad med hela NTI. Under läsåret hade vi nationella prov i 

Matematik, Svenska/Svenska som andraspråk och engelska. Detta gjorde att vi fick en indikation på om 

undervisningen haft rätt nivå. Trots detta så skiljer sig betygen en viss del från de betyg som nationella proven 

visade och det har till stor del att göra med att lärarna jobbar extra med eleverna efter de nationella proven för 

att de ska klara kursen. Sedan kan även eleverna visat vissa kunskaper tidigare på en högre nivå än vad de 

lyckades med på det nationella provet. Skolan har under detta läsår bara haft legitimerade lärare.  

Under nästa läsår kommer två lärare att delta i NTI:s nationella satsning på matematiklyftet och där kommer de 

att få diskutera frågor om betyg och de nationella proven samt så kommer de att få ta del av forskning och 

samtala med varandra inom NTI samt testa nya metoder. Detta tror jag kommer att lyfta matematikämnet på 

skolan ytterligare några snäpp. En lärare kommer även att delta i det ULF-projekt som Umeås ULF-nod har i 

programmeringsämnena.  

 

ELEVHÄLSOARBETE 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Organiseringen av elevhälsan har under läsåret bestått av skolsköterska och kurator i samma person på 50% 

samt rektor. Tyvärr har elevhälsan inte haft tillgång till specialpedagog, detta beroende på att rekrytering av 

sådan på 30% inte gett resultat. Tjänsten har varit utlyst vid flertalet tillfällen och behöriga har sökt men tackat 

nej då tjänsten varit för liten.   

Fokus har varit att säkerställa elevhälsans struktur och organisation som kvalitetssäkrar att alla elevers 

hälsofrämjande behov tillvaratas. Elevhälsan har varit drivande i skolans EWS-möten för att samverka med 

undervisande personal.   

Elevhälsoteamet har haft ett eget fokusområde i arbetsplanen under detta läsår. Detta område handlade om 

att starta upp ett nytt team och arbeta närvarofrämjande med lärarna. Under året introducerades en 

självskattningsskala som mentorerna tillsammans med eleverna fyllde i som underlag till EHT. Därefter tog EHT 

över de speciella behoven samtidigt som lärarna fortsatte bedriva undervisning. När EHT behandlat behoven 

färdigt lämnades eleven över till mentorn igen. Mentorn förde över informationen till övriga lärare.  

Elevhälsan har haft tät kontakt med lärarna under läsåret. Detta har skett både i informella möten och vid 

formella möten. Lärarna har kontaktat elevhälsan när behov har uppstått. Vid dessa behov har elevhälsan 

behandlat ärendet och sedan skickat tillbaka det till lärarna med information om hur man kan stötta upp 

eleven.  
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Undervisningen som bedrivits på skolan har varit närvarofrämjande då mycket av det som görs på lektionen 

sedan examineras. Elevhälsan har här varit behjälpliga i att främja närvaron genom att stötta upp elever som 

har haft svårt att ta sig tillbaka till skolan efter fjärrundervisningen.  

Hela elevhälsoteamet deltog i det systematiska kvalitetsarbetet. Detta genom att alltid delta i alla APT-möten 

och utbildningar som utförts av skolan. Elevhälsan var även med och analyserade LOV-enkäten och satt sedan 

med och skrev detta kalenderårs Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I det team som bildades 

kring dessa frågor ingår skolsköterskan och kuratorn.  

 

Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsan har på grund av avsaknad av specialpedagogisk kompetens haft fokus det psykosociala måendet hos 

eleverna. Självklart har enskilda pedagogiska insatser satts in vid behov men då av lärare. Rektorn har stått för 

utförande, implementering hos läkarteamet och uppföljning av specialpedagogiska åtgärdsprogram.  

Rutinerna för anmälan, utredning och uppföljning har detta år sjösatts med relativt goda utfall. Här behövs 

inför nästa läsår alla kompetenser finnas i elevhälsan för att dessa rutiner ska fungera bättre. Skolsköterskan 

har genomfört hälsosamtal med samtliga elever i åk 1 samt vaccinerat de som saknar vissa vaccin ur det 

svenska vaccinationsprogrammet. Kuratorn har samtalat med de elever som haft behov. Kuratorn har även 

kallat in elever till samtal där lärare varit oroliga för elevens mående. Kuratorn har även haft motivationssamtal 

med ett antal elever. Elevhälsan såg till att förstärkt prövning genomfördes för de elever som riskerade en 

gymnasieexamen. Eftersom elevhälsan var den som drev EWS-arbetet hade den ett nära samarbete med 

lärarna för att underlätta anpassningar för enskilda elever och klasser.  

En av skolans klasser hade problem med gruppdynamiken. Detta gjorde att kuratorn var med klassen två hela 

dagar på deras lektioner för att kartlägga och föreslå lösningar till lärarlaget. Efter insatserna fick klassen en 

mycket bättre arbetsmiljö och ett bra avslut på läsåret.  

Vid problematisk frånvaro har elevhälsan genomfört frånvaroutredningar och haft samtal med dessa elever. 

Elevhälsan deltog även i alla EVK (elevvårdskonferenser) under läsåret.  

Elevhälsan har initierat ett samarbete mot hedersrelaterat förtryck med Gävle kommuns projektgrupp Shanazi 

hjältar. Detta ska fortsätta nästa läsår men under detta läsår fick lärarna en föreläsning av dessa hjältar.  

 

Slutsatser 

Det som fungerat bra är implementeringen av elevhälsans processordning samt omhändertagande av elevernas 

psykosociala behov samt de holistiska hälsofrämjande åtgärderna. Inför nästa läsår måste alla kompetenser 

finnas på plats i EHT.  

Under nästa läsår kommer skolan att börja med heltidsmentorer för att säkerställa att mentorsuppdraget 

genomförs på ett korrekt sätt. Dessa heltidsmentorer kommer att delta i EHT.  
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Inför nästa läsår kommer EHT-mötena att delas upp i två delar. Varannan vecka deltar rektor, skolsköterska och 

kurator, specialpedagog och heltidsmentorer i det som blir ett möte med fokus på åtgärdande aktiviteter och 

varannan vecka träffas skolsköterska och kurator, specialpedagog och heltidsmentorer för ett möte med fokus 

på förebyggande och främjande aktiviteter.  

 

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN  

Organisering av samverkan med omvärlden 

Samverkan med omvärlden har på grund av pandemin även detta läsår varit problematiskt eftersom företag i 

Gävle med omnejd och Högskolan i Gävle inte öppnade upp förrän under våren. Vi tog kontakt med Högskolan i 

Gävle för att påbörja ett arbete tillsammans med dem, detta arbete kommer att vara under paraplyet 

Teknikerjakten. Fyra elever fick sommarjobb på Högskolan i två veckor för att testa på att vara ingenjör, vilket 

de uppskattade väldigt mycket.   

Under detta läsår har vi fortsatt med studie- och yrkesvägledare (hädanefter SYV) som arbetar digitalt från 

Göteborg. SYV har varit med och tagit fram ett bokningssystem som heter Snacka med skolan. Vi har varit med 

och testat detta. Ett system som jag tycker är mycket bra för eleverna kan gå in och boka upp sig i en tydlig 

kalender. De kan då boka upp sig tillsammans med vårdnadshavare om de skulle vilja. Samtalet sker sedan över 

nätet. SYV har varit här två halvdagar, en på hösten och en på våren. När SYV var här på hösten träffade hon 

även personalen. Dessa halvdagar har varit mycket uppskattat från elevernas sida. SYV har sedan haft 

genomgångar med varje klass enligt det årshjul som togs fram under förra året. Skolan deltog i SACOS 

studentmässa digitalt och där hade SYVen en viktig roll i handledning av eleverna. Skolan har endast två 

högskoleförberedande program och mycket fokus ligger därför på vidare studier. Alla elever i årskurs 3 erbjöds 

individuella vägledningssamtal. För årskurs 1 och 2 har samtal bokats in vid behov.  

 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

Utvärderingen är fortfarande väldigt problematisk då de flesta samarbeten fortfarande varit pausade på grund 

av pandemin. Området samverkan med omvärlden har dock tagits upp mellan rektor och all personal på såväl 

möten som individuella samtal. Vi har dock haft ett samarbete med UF Gävleborg detta läsår då det individuella 

valet Entreprenörskap genomfördes. Detta samarbete fungerar väldigt bra. Vi har även tagit upp 

samarbetsområden med Högskolan i Gävle under paraplyet Teknikerjakten. Detta samarbete kommer att 

fortsätta under nästa läsår.  

I och med satsningen på hydorponisk odling så ingår vi i ett ERASMUS projekt tillsammans med NTI 

Vetenskapsgymnasiet Helsingborg och fyra organisationer/skolor i Europa.  

Studie- och yrkesvägledarens arbete på skolan har fungerar bra och det finns nu en vana bland eleverna att ha 

en “digital”SYV. Föreläsningarna för eleverna och ett Classroom där alla elever och SYV varit med har också 
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fungerat bra. På Classroom har SYV lagt ut opartisk information om studie- och yrkesval samt var vägledning 

finns.  

 

Slutsatser 

Inför nästa år är kontakter och samarbete med omvärlden prioriterat att lyfta igen. Det är ett viktigt område för 

eleverna att få se annat. Samarbete med Microsoft är på gång samt att utvecklingen av hydroponisk odling tar 

oss utanför skolans väggar. Vi kommer även nästa år att fortsätta med digital SYV samt att delta i SACOS 

studentmässa.  
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Utvärderingen av verksamheten präglas av ett återgående från fjärrundervisning till närundervisning. Även 

detta år har samverkan med omvärlden fått vila på grund av det nedstängda samhället. Nästa år kommer 

denna del att vara ett fokusområde.   

Examensgraden var detta år 91%. Även detta kommer att vara ett fokusområde nästa år då med fokus att 

inspirera till en vilja att lära sig mer och få vara delaktig i undervisningens upplägg samt till samarbeten mellan 

olika ämnen. Vi kommer även att fortsätta att jobba med basundervisning och att införa mer fysisk aktivitet i 

undervisningen så som aktiva promenader. 

Trivsel och arbetsro har varit ett bekymmer detta år vilket visas i elevenkäten. Vi tror att grupprocesserna har 

tagit stor skada under pandemin vilket har betydelse nu när vi återgått till närundervisning. Detta kommer att 

vara ett eget fokusområde under kommande läsår då vi även inför heltidsmentorer för att snabbare fånga upp 

elever som inte når målen samt för att täcka upp hela mentorsuppdraget. 

Året har även präglats av en ny skolledning och många nya medarbetare på skolan.      

Förutom detta fortsätter vårt arbete med Maker space, VR och science för att förbereda eleverna för att leda 

och navigera i en digitaliserad framtid.  

Under nästa läsår kommer två lärare inom matematikämnet att delta i NTI:s nationella satsning på 

matematiklyftet och en lärare kommer att tillsammans med andra programmeringslärare ingå i Umeås ULF-

nod.  

Under nästa läsår kommer vi jobba mycket med trivsel och arbetsro på skolan. Detta genom att införa nya och 

tydligare trivsel- och klassrumsregler som ska vara lätta att införliva för lärarna. Vi tänker också att trivseln och 

nöjdheten kommer att öka i och med att vi har heltidsmentorer på skolan under nästa läsår. Dessa kommer att 

vara ute mycket i klasserna under lektionstid men även vara i korridorerna vilket kommer att minska stöket. 

Allt detta gemensamt tror vi dessutom kan vända den negativa trenden på rekommendationsgraden. Under 

detta läsår sjönk rekommendationsgraden från 86% till 71%. Analyser av detta har gett att eftersom arbetsron 

och tryggheten minskade också attraktiviteten.    
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OM NTI GYMNASIET  

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

NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle 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 Vetenskapsgymnasiet Gävle 

Utbildningar och elever 

Skolan har Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik samt Naturprogrammet med 

inriktning natur. Båda programmen är högskoleförberedande och präglas av vetenskap och digital teknik. 

Skolan har sammanlagt 164 elever där 55 är flickor. Skolan växer till kommande läsår mot cirka 190 elever. På 

båda skolans program kan eleverna läsa ett utökat program med E-sportprofil. Skolan samarbetar här med 

Learn2Esports för en kvalitativ E-sportsundervisning i kombination med studier på hög nivå. Under läsåret läste 

24 elever E-sportsprofilen. 

 

Program Inriktning Antal elever åk 
1 

Antal elever åk 
2 

Antal elever åk 
3 

Antal elever åk 
4 

TE-programmet Informations- 
och 

medieteknik 

31 27 25 0 

NA-programmet Naturvetenska
p 

32 28 18 3 

Totalt*  63 55 43 3 

*Antal elever oktober 2021 

 

Personal 

Skolan är fortsatt liten och växer vilket innebär att personalstyrkan är mindre. Under läsåret 2021/2022 bestod 

elevhälsan av rektor, kurator och skolsköterska. Det har under detta läsår varit svårt att rekrytera en 

specialpedagog. Under läsåret 2021/2022 har skolan haft en administratör på 40%, denne har även arbetat 

som lärare tillsammans med 9 lärare till. Alla lärare har varit legitimerade lärare. Majoriteten av personalen 
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arbetade heltid. Förutom detta har skolan haft en elevassistent på deltid, studie- och yrkesvägledare digitalt en 

halv dag i veckan samt skolpsykolog och skolläkare vid behov.  Alla lärare var organiserade i ett lärteam lett av 

försteläraren. 

Organisation 

 

Under läsåret 2021/2022 har den inre organisationen varit enligt organisationskartan ovan. Rektorn har lett 

och fördelat arbetet på skolan. Ledningsgruppen har träffats en gång i veckan för att organisera gemensamma 

saker för hela skolan. Alla lärare har varit med i samma arbetslag under ledning av försteläraren. Fokus på detta 

års lärteam har varit att få eleverna mer fysiskt aktiva för att minska mental ohälsa hos eleverna och öka 

inlärningen.  

Lokaler 

Skolans lokaler ligger mitt emot Centralstationen i Gävle och har renoverats och byggts om inför skolans 

öppnande 2018. Under detta läsår har vi använt vårt huvudvåningsplan på cirka 700 kvm samt tagit i bruk 

våning 1 på dryga 350 kvadrat med 2 klassrum, elevuppehållsyta, grupprum och arbetsrum. Vi valde då att 

stänga våning 2 för att vi inte kunde bemanna det våningsplanet. Våning 2 har då använts som extra yta för 

elever som behövt extra lugn och ro samt som extra klassrum vid exempelvis nationella proven. Till nästa läsår 

kommer alla tre våningar att vara i bruk så då kommer skolan att ha ca 1350 kvadrat. 

I lokalerna har vi ett fullt utrustat våtlabb samt ett Makerspace som är öppet för eleverna att använda. I 

Makerspace finns även ett grupprum. Skolan har en lugn studieyta i vårt bibliotek. Skolan har också en E-

techsal med 13 gamingdatorer av mycket hög klass till vår E-sportprofil. I salen finns även vårt VR-labb med en 

dedikerad dator för denna del. Idrotten har skolan inhyrd hos Sporthuset på Gävle strand och eleverna 

använder sig av matkortet för lunch. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghet 
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Upplevd kvalitet 
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