
KVALITETSRAPPORT

NTI Gymnasiet Johanneberg

Läsåret 2021/2022



Rektor har ordet 2

Vår vision 3

Vårt systematiska kvalitetsarbete 3

Resultatredovisning 5

Kunskaper 5

Avgångselever 5

Andel med examen nationella program 5

Andel med grundläggande högskolebehörighet (yrkesprogram) 5

Andel med gymnasieintyg introduktionsprogram 5

Andel med examen gymnasieingenjör (T4) 5

Genomsnittlig betygspoäng (GBP) 5

Samtliga elever 5

Betygsfördelning 5

Resultat nationella prov 5

Normer och värden (trygghet) 6

Andel elever som upplever att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt 6

Andel elever som upplever sig trygga i skolan 6

Övergripande utvärdering av verksamheten 7

Undervisning och kollegialt lärande 7

Bedömning och betygsättning 8

Elevhälsoarbete 9

Samverkan med omvärlden 10

Arbetsplatsförlagt lärande 11

Sammanfattning och fokus framöver 12

Om NTI Gymnasiet 13

Bilagor 15

Bilaga 1 - Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 15

Bilaga 2 - NTI Gymnasiets tre strategier för högre måluppfyllelse 16

Bilaga 3 - Resultatblad indikatorer 17

1



REKTOR HAR ORDET

Så har vi äntligen ett läsår som närmat sig ett normalläge bakom oss. På många sätt har året präglats av

pandemin även om vi äntligen kunnat ägna oss åt närundervisning till hundra procent. Vi, precis som alla andra i

samhället, har i perioder varit hårt ansträngda av sjukfrånvaro hos både personal och elever. Vi fick under första

halvan av läsåret avstå eller tänka kreativt kring många av de sociala aktiviteter vi brukar genomföra för att

skapa trygghet, gemenskap och känsla av tillhörighet. Och självklart har både vi i personalen och eleverna haft

ett extra stresspåslag i och med den stora osäkerhet som rådde kring hur pandemin skulle utveckla sig ända

fram till slutet på februari. Vi har under året också börjat se konsekvenserna som pandemin fått för våra

ungdomar, inte bara utifrån skolsammanhang utan också utifrån att så många av deras vanliga sammanhang

påverkades starkt av de olika restriktionerna.  Jag är otroligt stolt över hur vi alla på skolan hjälpts åt att

tillsammans klara även dessa utmaningar med så goda resultat som vi gjort.

Också i år har vi otroligt fina trygghets och trivselsiffror. I år klarade nästan samtliga våra elever att få en

gymnasie eller yrkesexamen. Samtliga elever på yrkesprogrammet har också fått relevanta platser för APL

(Arbetsplatsförlagt lärande) och vi har till och med hunnit skicka fyra elever till Irland för APL utomlands och

dessutom utvecklat arbetet med att hitta fler relevanta platser utomlands.

Vi har hållit i arbetet med att utveckla undervisningen på skolan i det kollegiala lärandet där vi under

höstterminen fördjupat oss i specialpedagogik för lärande från Skolverket och under våren dels ägnat oss åt att

utveckla arbetet med inkludering av alla elever med hjälp av lektionsdesign och dels startat upp ett nytt projekt

inom praktiknära forskning tillsammans med Chalmers i ämnet matematik, samt ett projekt inom

programmering tillsammans med Uppsala universitet. En av våra lärare har också färdigställt en artikel om

modellering för att utveckla elevernas skrivande i engelska.

Vi har också under våren äntligen  kunnat genomföra vår årliga gala då vi firar det arbete som genomförs under

året av våra elever på NTI Awards live,  vi har också  genomfört vårt årliga Hackathon i samarbete med IVL

(svenska miljöinstitutet) och våra elever har bidragit med kreativa idéer i olika samarbetsprojekt. Vi är också

stolta över att så många av våra gymnasiearbeten fokuserat på olika sätt att minska koldioxidutsläppen och på

så sätt bidra till en bättre framtid för oss alla. Vi ser nu  fram emot ett nytt läsår där vi får ägna oss åt att

fortsätta utveckla undervisningen, fortsätta hålla i vårt förebyggande och främjande elevhälsoarbete och

fortsätta att tillsammans med våra elever göra oss och dem rustade inför att möta och förbättra framtiden!

Anna Kohlström, rektor NTI Johanneberg
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VÅR VISION

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE

Vår kvalitetsmodell

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma

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

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

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

Vår kvalitetsdefinition

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet).

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar

förutsättningar för utbildningens och undervisningens

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av

t.ex. sammansättning av personal och elever.

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten

i det vi gör.

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken

utsträckning vi når de nationella målen.

AcadeMedias framgångsfaktorer

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

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

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

att korrigera brister och avvikelser.
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Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder till

att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra.

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

behov.

Gemensamma kvalitetsuppföljningar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denna kvalitetsrapport.

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina kvalitetsrapporter

i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre måluppfyllelse nästa läsår.

Ytterligare en uppföljning som görs på skolan är att elevhälsan varje år sammanställer statistik över vad eleverna

uppger att de är stressade av i relation till skolan, utifrån de samtal som de olika kompetenserna för med

eleverna under året.

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 Johanneberg har under många år haft en examensgrad på samtliga program på 100%. I år var det en elev på

teknikprogrammet och en av eleverna på el-och-energiprogrammet som inte nådde målen. Bakom siffran 99%

på teknikprogrammet och 96% på el-och-energiprogrammet döljer sig alltså samma antal personer men

eftersom det är 99 avgångselever på teknikprogrammet och 28 på el-och-energiprogrammet blir det en större

procentuell skillnad. I båda fallen har stödåtgärder satts in i god tid men det räckte tyvärr inte till. Båda eleverna

har kontakt med studievägledaren och i det ena fallet kommer en prövning att genomföras under höstterminen

på skolan. En av avgångseleverna har beviljats förlängd studietid på grund av sjukdom och hen kommer att

avsluta sina studier under höstterminen. Eftersom det bara handlar om två individer, varav den ena är pojke och

den andra flicka kan man inte dra några slutsatser utifrån könstillhörighet.
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM)

Föregående läsår fick 33 % av eleverna på vårt yrkesprogram full behörighet till högskola och universitet. I år

sänktes det till 26 %. Bakgrunden till de låga siffrorna är inte att eleverna inte klarar av de

högskoleförberedande kurserna, utan att de väljer bort kursen svenska 3 till förmån för matematik 2 eller någon

av yrkesämnena. Kursen matematik 2 är ofta ett behörighetskrav på yrkeshögskola och de allra flesta av våra

elever på yrkesprogrammet vill antingen börja arbeta direkt eller läsa en utbildning på yrkeshögskola. Om man

skulle titta på andelen elever som blir behöriga att söka eftergymnasiala utbildningar på yrkeshögskola skulle

andelen vara mycket högre. Med detta sagt ska vi fundera på hur vi organiserar kursen svenska 3 och gör den

rimlig och möjlig att läsa för dem i år 3 trots att de också är borta från skolan i 10 veckor på APL

(Arbetsplatsförlagt lärande). I år var könsfördelningen i avgångsklassen på el-och-energiprogrammet 100%

pojkar då det finns inga relevanta slutsatser att dra angående könstillhörigheten. Vi har dock tidigare år kunnat

se att kvinnliga elever ofta valt att läsa in högskolebehörighet.

ANDEL MED EXAMEN GYMNASIEINGENJÖR (T4)

11 av 12 elever på gymnasieingenjörsprogrammet fick sin examen. Den elev som inte klarade av examen hade

hög frånvaro på grund av psykisk ohälsa och klarade inte av att genomföra året som planerat. Vår lärdom är att

tidigare koppla in elevhälsan på ärenden även på T4. Detta blir ännu viktigare nästa år då vi har ett rekordhögt

tryck med 31 sökanden till 16 platser.
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GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

På teknikprogammet och el-och-energiprogrammet har vi stabila siffror när det kommer till den genomsnittliga

betygspoängen jämfört med åren innan pandemin medan avgångsklassen på estetprogrammet har en lägre

genomsnittlig betygspoäng, vilket är det som ligger bakom sänkningen av betygsgenomsnittet totalt på skolan.

På skolan totalt har vi i år 15,4 jämfört med 16,1 föregående år.  På el och energiprogrammet har vi en sänkning

på 0,2 procentenheter från 13,6 till 13,4 och vi ligger fortfarande över rikssnittet på 12,9. På teknikprogrammet

låg betygsgenomsnittet på 16,4 jämfört med 16,9 året innan. På estetprogrammet finns som sagt den största

skillnaden 13,4 jämfört med 15,2 föregående år. Det kan finnas fler förklaringar till att den genomsnittliga

betygspoängen för avgångsklassen sjönk i år. Klassen hade lägre genomsnittlig betygspoäng från årskurs 9 än

föregående klass. De var också första klassen att läsa enligt vårt nya fördjupningspaket med lite svårare kurser

och troligtvis var de också ännu mer sårbara för distansundervisningen än andra klasser.  Det finns ingen

märkbar skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller den genomsnittliga betygspoängen.
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Samtliga elever

BETYGSFÖRDELNING

Det är  inga stora förändringar när det gäller fördelningen av betygen (A-F) jämfört med de två närmsta åren.

Teknikprogrammet sticker som andra år ut jämfört med de två andra programmen med högst andel höga betyg.

Betygen A och B står för sammanlagt 54 % av de satta betygen på teknikprogrammet. Precis som tidigare år är

det heller ingen större skillnad på fördelningen av betygen mellan pojkar och flickor. Om man slår ihop de två

högsta betygen A och B ligger flickor och pojkar på exakt samma andel, dvs 42% av både flickor och pojkar står

för betygen A och B.
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Glädjande nog har vi inte fått några stora förändringar när det kommer till betygsfördelningen i

matematikkurserna, framförallt inte när det gäller antalet satta F.  En större förändring finns mellan antalet satta

E och D betyg versus betyget C i kursen matematik 1A som är första matematikkursen på

el-och-energiprogrammet där E och D betygen är betydligt fler i år. Även kursen matematik 1B som är första

kursen på estetprogrammet har fler antal satta E och F än D jämfört med föregående år. Här har vi redan under

året fört diskussioner med undervisande lärare om att fördela undervisningstid och extra resurser annorlunda

nästa läsår. En annan förändring jämfört med tidigare å är att andelen höga betyg (A-B) är fler än föregående år.

Detta följer också statistiken på de nationella proven där andelen A och B var 47% i år. När det kommer till

betygsfördelningen i engelska är det lite större variationer mellan åren i samtliga kurser än vad som kan

förklaras med olika elevgrupper och man kan därför misstänka att det istället  finns en delförklaring i

variationer i betygssättningen hos lärarna. Under året har vi haft fokus på sambedömning i engelska och det är

ett arbete som vi behöver fortsätta och också utveckla för att få en ännu större likvärdighet i betygssättningen.
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När det kommer till betygsfördelningen i kurserna svenska som andraspråk 1-3 är det svårt att dra slutsatser av

de olika resultaten eftersom antalet elever skiljer sig åt från år till år och det är ett mycket litet antal elever från

början, vilket gör att statistiken kan bli väldigt annorlunda från år till år bara på grund av antalet elever i kursen.

Betygsfördelningen i kurserna svenska 1-3 ser ut ungefär som föregående år förutom kursen svenska 3 där vi

har fler betyg E-D detta läsåret.

När det gäller kursen gymnasiearbete har vi glädjande nog 100% godkända betyg det här läsåret också, något vi

tror har att göra med att vi har ett väldigt tydligt upplägg i kursen.
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RESULTAT NATIONELLA PROV

Matematik

Glädjande nog kan vi se att våra elever har ett högre resultat, det vill säga att fler elever får de högre

betygsstegen,  jämfört med vårterminen -19 i kurserna matematik 2c och 3c. Vi har inga F och också få elever

som får betyget E eller D. Endast 25% får betyget E eller D i kursen matematik 3, vilket är viktigt för oss eftersom
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nästan samtliga elever hos oss också läser både matematik 4 och 5. Vi har under många år prioriterat att lägga

mer lektionstid på kursen matematik 3 utifrån detta. . Vi har också valt att lägga den kursen på helår jämfört

med alla andra kurser i matematik, förutom matematik specialisering, som ligger på ett halvår. Det betyder att

alla andra kurser i matematik på teknikprogrammet går i dubbel fart. Innan vi la ut mer lektionstid kunde vi

under år 2 se att eleverna tappade tempot i matematikundervisningen. De senaste åren har vi alltså prioriterat

att lägga ut mer tid under matematik och på så sätt kunna stanna till och fördjupa oss inom vissa områden.

I kursen matematik 1A kan vi däremot se en nedgång i resultaten jämfört med vt-19 då fler elever fick de högre

betygen C-A än i år. Glädjande nog får dock fortfarande hälften så många elever  F som  provbetyg som i riket i

stort.

Den kurs som sticker ut mest är kursen matematik 1b, det vill säga den obligatoriska kursen på

estetprogrammet. Vårterminen -19 skrev ingen elev F på nationella provet och i år var det 31% som inte klarade

provet och fler elever fick lägre betyg än våren -19. Det är dock väldigt svårt att säga vad som ligger bakom

siffrorna. Det statistiska urvalet är litet, det är bara 33 elever per år som skriver provet hos oss och elevernas

förkunskaper som grupp kan varierar. Vi har också en annan lärare och den läraren valde att prova ett nytt

digitalt läromedel. Dessutom har kursplanerna ändrats från vårterminen -19 och vårterminen -22. Det är helt

enkelt väldigt svårt att veta vad som påverkat vad eftersom det är så många parametrar som skiljer sig åt. Under

året kommer vi dock att ha ett extra fokus på kursen matematik 1b. Eleverna kommer inte att använda det

digitala läromedlet från föregående år, utan kommer att använda fysiska böcker. Vi har också lagt in ett extra

räknepass för hela klassen som kommer att hållas i av specialpedagogen.
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Engelska

Resultaten i engelska 5 och engelska 6 fördelat på program över tid är ganska svåra att analysera eftersom det

bara är en klass på el och energiprogrammet och estetprogrammet. Att vi vårterminen -19 hade 5% F i engelska

5, beror på en individ, som trots stöd under året inte nådde kraven för godkänt. Eleven hade bott fem år i

Sverige och hade inte läst engelska i lika många år som sina klasskamrater. Den kurs som har störst antal elever

som underlag är engelska 6 och där ser vi väldigt stabila resultat mellan vt -19 och vt-22. Vi tror att det är vårt

arbete med att lärarna samplanerar och sambedömer eleverna arbeten löpande under året som ligger bakom

de stabila resultaten. Vi har också under flera år valt att ha en stabilitet i vilka lärare som undervisar vilka kurser

i engelska så att lärarna har fått chansen att hela tiden utvärdera och förfina upplägget i kurserna. Vi ser också

att det betygssteg som sticker ut mest jämfört med resultaten på nationell nivå är att fler av våra elever får

betyget C,  56% jämfört med 27 % nationellt. Andelen betyg på B och A nivå ligger däremot på ungefär samma

nivå som riket i stort. Vi har också ett större antal elever som får provbetyget A jämfört med riket i stort,  29%

jämfört med 14% i riket i stort. Här finns naturligtvis en risk i att lärarna själva rättar proven men vi arbetar

systematiskt med att proven ska vara anonyma och att lärarna rättar varandras prov.
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Svenska

När det gäller betygsfördelningen på nationella provet i svenska och svenska som andraspråk är det ganska svårt

att dra några välunderbyggda slutsatser i svenska som andraspråk samt el och energi-programmet eftersom det

är väldigt få elever per kurs. Enstaka elevers förkunskaper kan alltså få ganska stort utslag i statistiken. Till viss

del är det samma sak på estetiska programmet där vi har bara en klass och där olika årgångar kan ha haft

ganska olika förutsättningar när det kommer till förkunskaper. Det är samma sak när det kommer till

betygsfördelningen av kön. Det kan i vissa fall handla om en enda individ. Vi ser dock att vi inte har några

anmärkningsvärda svängningar utifrån det vi vet om elevernas förkunskaper. När det gäller svenska 3 på

teknikprogrammet har vi tre klasser att utgå ifrån så där kan vi dra lite större slutsatser.. Där ser vi en trend till

att eleverna får bättre provresultat och vi hoppas självklart att det beror på det utvecklingsarbete som kurslaget

i svenska 3 har gjort när det kommer till att förbereda eleverna på att skriva vetenskaplig text. Vi arbetar

konsekvent med att göra anonyma bedömningar men också att lärarna rättar varandras prov för att säkerställa

att inte bara betygssättningen utan också provbedömningarna blir så korrekta som möjligt.
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När det gäller överensstämmelsen mellan nationella provbetygen och kursbetygen är trenden på

teknikprogrammets kurser att vi har en högre överensstämmelse mellan provbetyg och kursbetyg medan det i

de två kurserna matematik 1b och 2b på estetprogrammet har en sämre överensstämmelse där betygen som

satts varit högre. Den stora skillnaden ligger mellan provbetyget F och kursbetyget E i kursen, vilket till viss del

kan förklaras med att vi satte in extra stöd och hjälp för de elever som inte klarade E- nivå på provet. Vår

avvikelse ligger i linje med den avvikelse som finns på nationell nivå men vår ambition nästa år är att genom

ännu tidigare stödinsatser få fler elever som klarar nationella provet med godkänt. Vår aktion är alltså att

tidigarelägga stödet till eleverna så att de får det löpande under året. Vår specialpedagog kommer under året

att i samarbete med läraren ha ett räknepass i veckan som är obligatoriskt för samtliga elever i klassen. Man kan

naturligtvis tänka sig att räknepasset ska vara endast för de som behöver stöd för att nå gränsen för E men vi

tror att genom att införa åtgärden på gruppnivå kommer det att höja statusen på passet och inte vara

utpekande utan utmanande.

Nationella provet i engelska 5 genomförs bara på el-och-energiprogrammet där vi har 28 elever, varav samtliga

är pojkar. Där ligger i paritet med resten av landet i överensstämmelse mellan provbetyg och kursbetyg. I

engelska 6 som genomförs på samtliga program har vi en överensstämmelse mellan nationella prov och

kursbetyg på 68% att jämföra med överensstämmelsen på nationell nivå på 70%.

Svenska 1 provet genomförs också bara på el-och-energiprogrammet så där är antalet elever bara 28 st och

statistiken blir därmed mer svårtolkad men överensstämmelsen är också här i linje med riket i övrigt. I svenska 3

har vi en överensstämmelse på 63% att jämföra med 55,9% som rikssnitt.

Sammanfattningsvis ser vi att vårt systematiska arbete med att ta fram gemensamma uppgifter och prov och

sambedöma dem löpande under året har gett en god effekt likvärdigheten.
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NORMER OCH VÄRDEN.

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

94% av eleverna uppger att de tycker att eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt jämfört med

95% året innan.

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN

97% av eleverna upplever att de känner sig trygga i skolan, vilket är i nivå med de siffror vi brukar ha. Det vi kan

se är att den höjning som kom under förra året jämfört med läsåret 19/20 håller i sig. Något som också är

glädjande är att den tidigare skillnad vi kunde se mellan hur tjejer och killar upplever trygghet och trivsel nästan

helt är borta. I våra fritextsvar ser vi dock att det finns en liten tendens i svaren att man som tjej kan upplevas

som att man inte riktigt tas på allvar på samma sätt som killar. Även personer som inte vill uppge kön är

överrepresenterade i att de inte känner sig riktigt lika trygga som resten även om de siffrorna också är höga.
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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

NTI Gymnasiet Johanneberg har länge arbetat systematiskt för att utveckla och organisera undervisningen så att

våra elever ska utmanas, stimuleras och nå sin fulla potential. Detta innebär att vi jobbar aktivt för att få ett

schema som ger goda förutsättningar för lärande. Vi har sammanhängande skoldagar, i ämnen där eleverna

arbetar mer praktiskt har vi längre sammanhängande lektionspass för att eleverna ska kunna arbeta färdigt med

olika praktiska arbetsmoment. Vi har sedan många år tillbaka etablerat ett arbetssätt för uppföljning av elever,

kurser och lärare som gör att vi  snabbt kan sätta in relevanta åtgärder för att omfördela resurser så att de gör

mest nytta. Varje månad görs en elevavstämning i samtliga ämnen där undervisande lärare anger om det finns

oro för elevens resultat. Elevhälsoteamet tillsammans med arbetslagsledare och rektorer analyserar

elevavstämningen på ett möte en gång i månaden och på mötet tas beslut om att påbörja

kartläggningar/utredningar av elever eller om handledning till lärare. I vissa fall kan det handla om att tillsätta

mer resurser i kurser där vi ser utmaningar. Eftersom detta görs en gång i månaden kan vi löpande stämma av så

att våra åtgärder har effekt och justera om de inte har det. Specialpedagogen har också ansvar att följa upp om

extra anpassningar genomförs och om de fungerar.

I undervisningen har vi under lång tid arbetat med formativ bedömning, vilket innebär att våra lärare arbetar

med olika verktyg för att medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande  och att eleverna används som

lärresurser för varandra. I ämnen som språk och samhällskunskap arbetar vi ofta med modellering,

kamratbedömning och självbedömning. I många ämnen används frågor in i föreläsningarna för att se vad

eleverna förstått och vad som måste repeteras under lektionen och i flera ämnen används quiz eller

avstämningar löpande under momentets gång för att kunna korrigera missförstånd och justera undervisningen

löpande utifrån vad eleverna svarar.

När det gäller elevernas ansvar och inflytande över utbildningen arbetar vi aktivt med elevrådet. Elevrådet har

möten en gång i månaden och elevrådsordföranden har sedan möte med mig som rektor en gång i månaden för

att följa upp det som kommit upp på elevrådet. Där får vi till exempel feedback från eleverna kring hur de
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önskar att vi lärare ska arbeta med strukturen i Google Classroom. När elevenkäterna genomförts och vi fått

resultaten från dem har vi möten med hela elevrådet för att få mer input och analys kring de resultaten.

Sedan läsåret 14/15 har vi på skolan arbetat med en struktur för kollegialt lärande och en struktur för det

praktiska arbetet. Det praktiska arbetet med samplanering och sambedömning sker i ämneslag och det

kollegiala lärandet i utvecklingslag ca 2h/vecka. De olika utvecklingslagen leds av en lärledare som i sin tur

träffar de andra lärledarna en gång i veckan tillsammans med rektor och biträdande rektor. På detta möte  har

vi fokus på att utveckla lärledarnas ledarskap genom kollegial handledning (Lauvås mfl, 2016). Vi hjälps åt att

analysera arbetet som görs i utvecklingslagen för att säkerställa att det ligger i linje med övrigt

utvecklingsarbete och att det leder till en utveckling av undervisningspraktiker. Under årens lopp har vi också

haft läsecirklar runt några olika böcker, varav de mest tongivande är Helen Timperleys Professional learning och

Dylan Williams Att leda lärares lärande. I utvecklingslagen har vi arbetat efter några olika metoder. I

matematiklaget har lärarna gjort flera olika learning och lesson studies inom ramen för ULF-projektet lett av

Uppsala universitet och praktiknära forskning på Chalmers. Ett lag har arbetat efter aktionsforskningsmodellen

medan ytterligare något lag har använt sig av skolverkets modulupplägg för kollegialt lärande kring bedömning.

Under föregående läsår organiserade vi oss i grupper över ämnesgränserna och samtliga grupper gick modulen

specialpedagogik för lärande av Skolverket. Anledningen till detta var att också vi i personalen kände att vi

behövde “lära känna varandra” på nytt efter restriktioner och distansundervisning. Vi kunde också se att fler

elever hade behov av extra anpassningar utifrån att de blivit skörare under pandemin och därför tyckte vi att

det fanns ett behov av att lära oss mer om specialpedagogiska behov och hur man kan arbeta med extra

anpassningar på gruppnivå. Under vårterminen genomförde stora delar av kollegiet en studiecirkel av boken

Lektionsdesign av Helena Wallberg medan lärarna i programmering och matematik var med i varsitt lärteam där

de samarbetat med Uppsala universitet respektive Chalmers. I programmering har fokus varit hur

parprogrammering kan främja lärandet medan lärarna i matematik har undersökt hur de kan undervisa bättre

kring visualisering av matematiska begrepp.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

De formella resultat vi har, såsom gymnasieexamen och genomsnittlig betygspoäng, tillsammans med elevernas

upplevda kvalitet i elevenkät och undervisningsutvärdering tyder på att våra lärare bedriver en strukturerad och

målinriktad undervisning. I elevenkäten svarar till exempel 91 % av eleverna att de är nöjda med

undervisningens kvalitet. I år har  skolan varit utvald att genomföra skolinspektionens enkät och den gav

liknande siffror. De lektionsbesök jag som rektor genomför varje termin stärker den slutsatsen. Vi har som skola

inte något problem på skolnivå med problematisk frånvaro utan den är koncentrerad till ett fåtal individer och i

något fall klass och våra elever är överlag stolta över sin skola. Vi tror att detta både beror på att vi har

rekryterat duktiga och professionella lärare och på att vi har bra stödjande strukturer för lärarna i form av

ämneslag och kollegialt lärande. Vi har också ett tydligt fokus på undervisningen i de individuella samtal som

förs mellan lärare och rektorer varje år. De individuella samtalen utgår från årets resultat i

undervisningsutvärdering och de resultat eleverna nått och konkretiseras i en individuell utvecklingsplan för
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läraren. Under året görs lektionsbesök utifrån de i den individuella utvecklingsplanen satta målen och där ligger

också fokus i det uppföljande medarbetarsamtalet. I de enstaka fall där vi ser att enskilda lärare inte har en

systematisk och strukturerad undervisning finns en handlingsplan för att stötta de lärarna.

När GY11 implementerades arbetade vi i flera år med att både se över arbetssätt i olika kurser och

progressionen mellan kurser inom samma ämnen. Lärarna har som instruktioner att alltid utgå från

examensmålen och ämnets syfte när de börjar med den övergripande planeringen för kursen. Detta arbetssätt

implementeras efter att stora delar av kollegiet gått kursen i bedömning och lärande från Karlstad universitet.

Också här utgår jag från de formella resultat vi har, såsom gymnasieexamen och genomsnittlig betygspoäng,

tillsammans med elevernas upplevda kvalitet i elevenkät och undervisningsutvärdering som sammantaget tyder

på att våra lärare är duktiga på att både leda och stimulera elevernas lärande.

Arbetet med extra anpassningar upplevs av många lärare som en utmaning, främst för att man känner sig

osäker på hur och varför man ska anpassa undervisningen. För elever med åtgärdsprogram följs eventuella extra

anpassningar och särskilt stöd upp regelbundet i utvärdering av åtgärdsprogrammet. För andra elever följs de

extra anpassningarna upp regelbundet av specialpedagogen. För att arbeta främjande och förebyggande med

detta har specialpedagogen också kollegial handledning utifrån extra anpassningar för en grupp lärare som

träffats regelbundet under året. Lärarna har också under året uppgett att de känner sig tryggare i att planera

undervisningen utifrån elevunderlaget för att på så sätt minska antalet extra anpassningar för enskilda elever

efter att vi fördjupat oss i specialpedagogik för lärande-modulen och läst boken Lektionsdesign.

Ett resultat av arbetet med att använda eleverna som lärresurser för varandra är att arbetsformerna i

undervisningen ofta utgår från att eleverna samtalar, diskuterar eller samarbetar med varandra kring olika

lösningar. Detta främjar demokrati och värdegrundsuppdraget i alla kurser. I ämnen som svenska och engelska

väljer lärarna skönlitteratur utifrån syftet i ämnesplanerna vilka i sin tur samspelar med de delar i läroplanen

som handlar om att främja elevernas förmåga att leva sig in i och förstå andra människors situation. Ett exempel

på detta är läsning och diskussioner kring momentet “arbetarlitteratur” i svenskan. I engelska har lärarna ett

moment utifrån Black Lives Matter med utgångspunkt i romaner som The Help och filmer som The Great

Debaters som belyser apartheidsystemet i USA på 30-talet. I ämnet historia har lärarna ett upplägg kring

rasismens historia och i samhällskunskap har lärarna ett väl utarbetat upplägg kring etnicitet, kön och identitet.

I kurserna teknik och gymnasiearbetet har lärarna fokus på hållbar utveckling och i kursen teknik ingår också att

eleverna tränas i att ha ett genusperspektiv i samtliga delar av kursen. Lärarna i svenska och engelska

uppmuntras att gå på teater med eleverna minst en gång om året. Vi menar också att eleverna får träning i

demokratiska arbetsformer i både elevrådet och elevkåren som båda är två aktiva organisationer på skolan. Vi

har också många elevklubbar som styrs av eleverna själva där de också tränas i att hålla möten och ta

gemensamma beslut.

Eftersom två av våra program tillhör en mansdominerad bransch är det viktigt för oss att både i undervisningen

och i utbildningen i stort verka för jämställdhet. I kursen teknik 1 ingår genusperspektivet i ämnesplanen och

där har lärarna hittat ett upplägg med en lektion där eleverna får en teoretisk genomgång av genusbegreppet

och hur man kan applicera det på teknik och därefter ska eleverna i varje moment kunna analysera tekniken ur
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ett genusperspektiv. Vi försöker aktivt bjuda in kvinnliga föreläsare från IT och teknikbranschen för att på så sätt

ge tjejerna positiva förebilder och peppa dem att fortsätta utbilda sig och arbeta i branschen. Vi har under året

också bjudit in till en tjejfrukost för tjejer och de som definierar sig som tjejer för att på så sätt ge tjejer och

icke-binära som minoritet på skolan ytterligare en yta att träffas på.

I och med att lärarna samplanerar och sambedömer i så stor utsträckning som de gör har eleverna kanske inte

så stort utrymme för att påverka innehåll och arbetssätt. Många lärare stämmer dock löpande av efter varje

moment vad eleverna tyckte var bra och vad de vill förbättra och anpassar delar av undervisningen utifrån

detta. Vi har också en undervisningsutvärdering varje termin som ger läraren ett underlag för diskussion med

klassen vad som fungerar bra och vad eleverna vill justera. Vi märker att svaren i undervisningsutvärderingen

ofta korrelerar till att eleverna görs delaktiga i undervisningen genom diskussioner och egna lösningar.

Våra trygghetssiffror och studieron är överlag bra. Det som sticker ut är att eleverna på el och

energiprogrammet samt estetprogrammet överlag har ett sämre resultat på de två områdena. De upplever

också att deras studiemiljö är sämre än vad eleverna på teknikprogrammet uppger även i år. Vi har under året

haft fokus på att måla om och ommöblera varsin ämnessal på respektive program och vi hoppas att det ska

bidra till att eleverna upplever studiemiljön som bättre efter det.

Att arbeta med kollegialt lärande är etablerat sedan många år tillbaka på NTI Johanneberg och det ses som en

del av grunden i läraruppdraget att tillsammans med sina kollegor analysera och förbättra undervisningen. Att

delta i det kollegiala arbetet ses som en självklarhet och är ett uppskattat sätt att på ett systematiskt sätt

förbättra sin egen praktik utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Lärarna uppger att det kollegiala lärandet

bidrar till känslan av professionalitet och de lärare som deltagit länge har kunnat se hur deras lärande påverkat

deras undervisning och därmed elevernas lärande positivt, vilket ytterligare har stärkt viljan att delta i det

kollegiala lärandet. Att vi också samarbetat med externa aktörer som Chalmers, Uppsala universitet och IFOUS

har ytterligare stärkt viljan att delta.

Vi har lämnat stor frihet till lärarna att själva i de olika grupperna välja metod för det kollegiala lärandet förutom

att vi ställt kravet på att utvecklingsarbetet ska utgå från en analys av vilka färdigheter och förmågor eleverna

behöver utveckla. Steg 2 är att identifiera vilka förmågor och färdigheter lärarna själva behöver utveckla för att

kunna utveckla de förmågorna och färdigheterna hos eleverna. Några lag har då valt läsecirkel, andra learning

study och vi har också deltagit med en större grupp lärare som har lärt sig om aktionsforskning som metod. Den

metod som hittills gett störst påverkan på undervisningen och som inneburit tydligast konkreta resultat är

learning/lesson study metoden som använts av matematiklärarna där de också kunnat dra mer generella

slutsatser utifrån sin studie. Den senaste studien har genomförts i samarbete med Chalmers och Uppsala

universitet, vilket inneburit att vi fått hjälp att skala upp studien kvantitativt samt att lärarna fått stöd av

forskare att sammanställa och analysera data. Vi ser att  friheten att utifrån ämneskombinationer, intresse och

studieobjekt själva få välja metod har stärkt kollegiet och motiverat deltagandet.

När vi för två år sedan gjorde en nulägesanalys av var vi befann oss som skola kunde vi konstatera att vi överlag

har goda formella resultat och trygga och nöjda elever. Det som vi såg som en utmaning var framförallt

stressade elever på teknikprogrammet som redan under högstadiet pressat sig själva hårt för att komma in på
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vår skola och som nu fortsatte med det för att de siktar på populära utbildningar på universitetet. På

estetprogrammet kunde vi se samma typ av elever om än inte lika många och både på estet och el och

energiprogrammet hade vi elever som också var stressade men av motsatt skäl. Dessa elever hade inte någon

bra studievana och de visste kanske inte vad de skulle göra efter gymnasiet och blev stressade av de skälen. När

vi läste in oss på ämnet kunde vi se att arbeta med att synliggöra elevernas lärande för dem själva, dvs att träna

deras metakognitiva strategier var något som kunde hjälpa båda dessa kategorier. Vi beslutade oss då för att ha

metakognitiva strategier som ett paraply för det kollegiala lärandet. Nu i år såg vi istället att vi behövde gå

tillbaka till ännu mer grundläggande strukturer på grund av distansundervisningens effekter på både de elever

som varit hos oss under pandemin och de nya eleverna som haft mycket distans och andra restriktioner under

högstadiet.

Vi har också under två år haft som en prioriterad aktivitet att arbeta ännu mer aktivt för att främja närvaro och

förebygga och åtgärda problematisk frånvaro. Där har vi gett elevhälsan i uppdrag att i deras kollegiala lärande

lära sig mer om vilka metoder och rutiner som är bäst för att göra det. Under året har vi i elevhälsan gått

Närvarolyftet bas från Academedia inom ramen för vårt kollegiala utvecklingsarbete.

Vi kan  se att det arbete som påbörjades för några år sedan i matematikundervisningen med matematiklyftet

och därpå följande learning studies har etablerat en undervisningsstil i matematiken som förbättrat elevernas

resultat jämfört med innan. I korthet kan metoden sägas bygga på den asiatiska traditionen med kollaborativt

lärande jämfört med den svenska traditionen med mycket individuellt räknande. Vi ser också att

kamratbedömning har etablerat sig som metod i texttunga ämnen. I projektämnen har lärarna förfinat sina

metoder att lära eleverna att reflektera över sitt lärande och vi ser också att modellering och scaffolding är

något som gett bra resultat i ämnen där man ska skriva längre texter. Många ämnen har ett system med att

justera undervisningen utifrån exit tickets, quiz och minitest.

Slutsatser

En framgångsfaktor för oss i det kollegiala lärandet har varit att vi gett de olika utvecklingslagen stor frihet att

själva välja studieobjekt och metod. Detta har gjort att lärarna i de flesta fall varit positiva och tagit ett stort

ansvar för sitt eget lärande. Vi har också sett att den ämnesdidaktiska kompetensen stärkts i ämnen som språk

och matematik.  En nackdel är dock att vi inte haft något gemensamt övergripande utvecklingsområde, vilket på

ett sätt gjort det svårare att planera och följa upp. Vi har också haft olika tidsramar utifrån att projekt med olika

externa aktörer startat vid olika tidspunkter eller haft olika långa tidsramar. Det har därför varit ganska skönt att

under hösten ha ett sammanhållande tema för hela kollegiet. Framförallt har lärledarna upplevt en trygghet i

att kunna samarbeta mer med varandra och planera gemensamt. Under året har det dock byggts upp ett sug i

kollegiet efter mer ämnesspecifik utveckling.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning
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Vi har i flera år arbetat med sambedömning i ämnen där flera lärare undervisar i samma kurser såsom

matematik, engelska och svenska. Vi har också sambedömning mellan lärare i kurser inom samma ämne eller

närstående ämnen där vi arbetat med ämnes eller kursöverskridande projekt. Vi har också uppmuntrat lärarna

till sambedömning med vår systerskola Kronhus när det kommer till bedömning av de nationella proven. Vi

avsätter alltid mötestid till sambedömning  i slutet på terminen. Vi har också betygskonferenser i slutet av

terminen där lärarna sitter gemensamt med betygssättningen utifrån matriserna i schoolsoft för att säkerställa

att vi gör liknande bedömningar inte bara av enskilda uppgifter utan också av sammanvägningen till ett betyg.

Det är en större utmaning att löpande få till sambedömning i undervisningen men även här avsätter vi tid under

året på ämneslagstiden och betonar att man inte bara ska planera gemensamt utan också sambedöma. Vår

uppfattning är att lärarna uppskattar möjligheten att sambedöma löpande under året och att det gör dem

tryggare i sin kommunikation mot eleverna. Lärarna vittnar också om att det är en tillgång för dem att kunna

hänvisa till sina kollegor i de fall där de får påtryckningar från elever och föräldrar om bedömningar eller

betygssättning, vilket tyvärr förekommer.
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Utvärdering av bedömning och betygsättning

Vår bedömning är att vi överlag har en god kvalitet på bedömning och betygssättning, samt kommunikation av

detta mot elever och vårdnadshavare. Vi har några enskilda lärare som har en handlingsplan för att förbättra

detta men min bedömning är att detta är ett individuellt utvecklingsområde och inte ett utvecklingsområde för

skolan i stort. Vi har tidigare haft fokus på detta och hur vi ska visualisera och kommunicera våra bedömningar.

Vi hade under några år flera olika parallella system med olika digitala lösningar och även om systemen i sig var

lika bra, blev det inte bra, varken för elever, föräldrar eller till slut för oss lärare att ha olika visuella lösningar för

att kommunicera bedömningar på. Nu använder alla samma digitala system, schoolsoft,  för information om

bedömningar till elever och föräldrar och lärarna har också samma visuella underlag med matriser från

skolverket för betygssättningen vilket också underlättar diskussioner inför betygssättning. Vi försöker också i

enlighet med forskningen, systematiskt skilja på framåtsyftande feedback till eleverna och bedömningar. Lärare

och elever kommunicerar kring lärandet i klassrummen och i skriftlig eller muntlig feedback på uppgifter. Elever

och vårdnadshavare informeras om gjorda bedömningar via schoolsoft. Under kommande läsår planeras för ett

byte av visuellt, digitalt system till Study Bee till nästkommande läsår men visa av lärdomarna kring att ha flera

parallella system gör att vi vill kunna planera övergången från schoolsoft till Study Bee noggrant och få med oss

alla lärare på tåget innan avgång.

På yrkesprogrammet förläggs delar av vissa kurser till den praktik som eleverna gör på arbetsplatser; det

arbetsplatsförlagda lärandet. Lärarna i dessa kurser gör APL-besök och genomför trepartssamtal för att

säkerställa bedömningen av de momentet. Lärarna i liknande kurser har också bedömnings och

betygskonferenser där de delar information med varandra och diskuterar bedömningar.

I kurser med nationella prov genomförs alltid sambedömning av anonymiserade elevtexter. I ämnen med flera

undervisande lärare genomförs löpande sambedömning av enstaka elevarbeten för att kalibrera bedömningen.

I slutet av varje läsår finns först en eller flera bedömningskonferenser där lärarna diskuterar bedömning utifrån

vad som för tillfället är aktuellt; nytt bedömningsstöd från skolverket, omskrivningar av ämnesplaner etc.

Därefter genomförs betygskonferenser utifrån samma diskussionsunderlag.

Nya lärare deltar tillsammans med övriga lärare i de bedömnings och betygskonferenser som finns. Obehöriga

lärare sätter betygen tillsammans med någon behörig lärare i ämnet. Där går man gemensamt igenom det

underlag som finns för varje elev.

Vid utvecklingssamtalet på höstterminen har eleverna ännu inte hunnit få så många bedömningar gjorda

medan det finns ett större underlag under samtalet som förs på våren. Eleverna uppmuntras att själva fylla i ett

skattningsformulär med frågor både om sin kunskapsutveckling, sociala utveckling och trygghet och trivsel på

skolan och i klassen. Formuläret handlar också om att få syn på hur eleven mår i stort ( balans mellan kost,

sömn, träning, studier, fritid) eftersom vi vet att det är ett bra tillfälle att inte bara titta på hur det går i skolan

utan också på faktorer som kan främja eller hindra kunskapsutvecklingen. Elever och föräldrar uppmanas att

27



inför mötet läsa igenom den information som finns på schoolsoft så att mötet blir mer av ett samtal än en

information från läraren. Vi upplever att detta fungerar mycket bra. Den samlade bilden finns alltså att tillgå för

elever och föräldrar digitalt innan mötet och utvecklingssamtalet blir en diskussion kring detta.

Slutsatser

Det är en stor utmaning att inom det målrelaterade systemet vi har i Sverige få till en likvärdig bedömning och

betygssättning och självklart finns denna utmaning också hos oss. Vi kan inte garantera att våra bedömningar

blir helt likvärdiga, varken inom skolan eller mellan vår skola och andra skolor men vi gör så gott vi kan utifrån

det vi beskrivit ovan. Förutom utmaningen med att göra bedömningar inom ett målrelaterat system har vi också

utmaningen att ju mer noggranna och likvärdiga bedömningar, desto mer tid tar det. Vår bedömning är därför

att det viktigaste vi kan göra är att fortsätta att löpande och i slutet prioritera mötestid avsatt till

bedömningsdiskussioner.

ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Förra läsårets elevhälsoorganisation utgjordes av skolsköterska 70%, studie- och yrkesvägledare 40%, kurator

80% och speciallärare/specialpedagog på 85%. Vi har både skolpsykolog och skolläkare på konsultbasis. I

elevhälsoteamet ingår också rektor. Jag som rektor deltar i nästan samtliga av elevhälsans möten för att leda

och på mötet kunna ta beslut om åtgärder eller resursfördelning.

Kurator, skolsköterska och speciallärare/specialpedagog är tillgängliga för eleverna måndag - torsdag. SYV

arbetar efter ett varierat schema två dagar i veckan. Eleverna kan boka tider själva via mejl, via mentor eller via

drop in. Elevhälsoteamet möter också eleverna i olika sammanhang. De närvarar på friidrottsdagar,

skolövergripande aktiviteter, i skolmatsal och i café.

Elevhälsans möten är uppdelade efter samma modell som lärarnas, dvs vi har ett operativt möte varannan

vecka där vi följer upp aktiviteter vi bestämt på möte vi har en gång i månaden tillsammans med

arbetslagsledarna där vi går igenom samtliga elever på skolan utifrån elevavstämningen och närvaro eller

planeringsmöte för någon av de aktiviteter elevhälsan håller i. Vi har också ett utvecklande möte med kollegialt

lärande varannan vecka. I det kollegiala lärande har vi under året gått  närvarolyftet från Academedia.

Det främjande och förebyggande arbetet på skolan leds ibland av elevhälsoteamet men är ofta integrerat i

andra delar av undervisningen eller mentorsskapet. En del av det främjande och förebyggande arbetet är våra

elevklubbar, utvecklingssamtalen så som beskrivits ovan, att mentorerna stöttar eleverna i att planera sina

studier på mentorstiderna. Vi har också haft föreläsningar från skolpsykologen om gruppdynamik, stress och

krisreaktioner för lärarna under året. Elevhälsan gör också klassrumsbesök på mentorstiderna under året med

olika fokus såsom stresshantering, kost-och-sömn, studieplanering. Ytterligare en del av det främjande arbetet

är under vecka sex då elevhälsan tillsammans med lärarna i biologi och idrott planerar en temavecka om
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sexualitet, samtycke och relationer. Kurator och studievägledare har också under året hållit en digital kurs i “att

må bra”. Ytterligare några exempel är hälsosamtalet som skolsköterskan genomför, framtidsdagar och

studieinformation som SYV:en håller i, eller introduktionsdagarna för åk 1 där kurator, specialpedagog och

skolsköterska deltar tillsammans med mentorerna.

En annan del i det förebyggande arbetet är att elevhälsan finns samlad varje torsdagsmorgon som en drop

in-resurs för undervisande lärare och mentorer. Där kan lärare och mentorer bolla elev och gruppärenden och

få handledning av elevhälsans samlade kompetens. Vi märker att det ofta är bra att få fler perspektiv på samma

fråga. Något som kan verka som ett ärende för specialpedagogen kan ofta visa sig också handla om något

skolsköterska eller kurator har kompetens om.

Våra månatliga elevhälsomöten med samtliga kompetenser inom EHT där även arbetslagledare och skolledning

medverkar är också förebyggande i den meningen att vi ofta fångar upp elever innan det blir ett problem. Dessa

möten är både förebyggande och åtgärdande i och med att vi där också tar beslut om att påbörja

kartläggningar/utredningar, att skicka varningsbrev om CSN eller boka möten med elev, föräldrar och eventuellt

andra aktörer samt upprätta åtgärdsprogram.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan är en otroligt viktig del i att stötta elevernas utveckling mot målen. Under de sista åren som gått har

det blivit extra tydligt i och med den extrema påverkan pandemin har haft på våra ungdomar inte bara utifrån

ett utbildningsperspektiv utan också utifrån ett psykosocialt perspektiv där inte bara deras utbildning utan

också deras fritid påverkats i stor utsträckning. Vi hade aldrig uppnått så hög examensgrad som vi har om vi inte

haft en så proaktiv elevhälsa som vi har. Under vårterminen 2020 arbetade elevhälsan mycket uppföljande med

de elever som lärare och mentorer identifierade som extra sårbara. Under detta läsår har elevhälsan samverkat

mer med mentorer och handlett dem i att ta svåra samtal i kombination med att de själva kontaktat elever. Vi

har flera exempel på elever som tappat fokus och närvaro men där vi genom ett samarbete mellan mentor och

någon eller flera i elevhälsoteamet lyckats vända. Det har varit en framgång att låta mentorerna fokusera på

studieuppföljning och elevhälsan på de eventuella psykosociala hinder som funnits.

När det gäller rutinen för anmälan, utredning och uppföljning av särskilt stöd har vi blivit bättre på att ta beslut

på våra EHT-möten en gång i månaden utifrån det underlag om elevavstämningen erbjuder. Vi ser

orosmarkeringarna i elevavstämningarna som en typ av anmälan från undervisande lärare. När det gäller

uppföljningen av särskilt stöd fungerar det oftast bra. Vi brukar avsluta upprättandet eller uppföljning av möten

angående särskilt stöd med elev och föräldrar med att boka in tid för nästa uppföljning. Vår bedömning är att

uppföljningen blir bättre om elev och vårdnadshavare medverkar.

Som vi beskrivit ovan arbetar elevhälsan med många olika främjande och förebyggande insatser. Ibland kan

samma aktivitet vara både förebyggande och åtgärdande. Att specialläraren/pedagogen träffar elever kan ju

vara både förebyggande; att de på det sättet klarar målen under samma tid som övriga elever men det kan vara

åtgärdande om det sker senare i tid då eleven måste komma ikapp sina kamrater. Vi arbetar hela tiden med att
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försöka identifiera de elever som är i riskzonen att hamna efter och sätta in aktiviteter i god tid innan de halkar

efter.

Elevhälsan erbjuder, som skrivits ovan, en tid i veckan för lärare att få handledning av elevhälsan. Elevhälsan

deltar alltid i klasskonferenser tillsammans med undervisande lärare och mentorer. Elevhälsan deltar på

mentorstiderna ibland och elevhälsan planerar också sexualitet, samtyckes och relationsveckan tillsammans

med några av lärarna. Elevhälsan deltar alltid i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med

lärarna och står där för viktig input. Ett exempel är att de brukar presentera statistik från sina elevsamtal som

input till nuläget på skolan.

Under pandemin har det varit svårare att analysera närvarostatistiken. Vi har under året som gått påbörjat

närvarolyftet från Academedia och det område vi ser om prioriterat att utveckla är att utredningarna av

orsakerna till frånvaro för den individuella eleven. Vi kommer att fortsätta att hålla i det främjande arbetet med

att mentorerna på mentorstiden låter eleverna logga in i schoolsoft för att kontrollera sin egen närvaro för att

på så sätt medvetandegöra eleverna om hur deras närvaro ser ut. Vi arbetar förebyggande genom att

mentorerna så fort eleverna har lite ströfrånvaro kontaktar elev och föräldrar för att ställa frågor kring vad

frånvaron beror på och vi ska fortsätta att göra snabbare och mer pricksäkra utredningar när elever får

problematisk frånvaro. Vi ser också att det är viktigt att tidigt etablera kontakt med externa aktörer såsom

socialtjänst och vård för elever med problematisk frånvaro.

Slutsatser

Vår bedömning tillsammans med lärarna och elevhälsan är att samarbetet mellan elevhälsan och pedagogerna

nu fungerar mycket bra. Det har tidigare varit ett utvecklingsområde för oss. Vi tycker också att det är en

framgångsfaktor att vi har delat upp vårt arbete i en arbetande och utvecklande organisation, precis som för

lärarna. Vi tycker att vår samverkan inom elevhälsan har stärkts i och med kursen vi gick för två år sedan i

SPSMs regi om elevhälsans olika roller och organisation och vi har flera positiva exempel där vi vänt en

problematisk frånvaro eller studiesituation tillsammans. Det har också varit stärkande och utvecklande att

fortsätta utvecklingsarbetet genom att gå närvarolyftet från Academedia.

Det vi  fortfarande behöver utveckla är att ännu tidigare identifiera elever eller grupper med riskbeteenden så

att vi kan förebygga istället för att behöva åtgärda. Vi såg i förra årets analys att eleverna på estet och

IT-programmet i lägre utsträckning än på teknikprogrammet tycker att studiemiljön på skolan är bra. Därför har

vi under året haft ett pilotprojekt där en av lärarna på estetprogrammet tillsammans med specialpedagogen

möblerat om i ett klassrum i syfte att göra lärmiljön mer inkluderande och flexibel. Under året kommer vi att

göra samma sak på IT-programmet. En lektionssal som tidigare upplevts som rörig har fått nya möbler som

underlättar både föreläsningar och laborationer.

Återgången till närundervisning efter pandemin visade att många elever hade blivit väldigt sköra av att inte

utsättas för så många sociala situationer. I början av pandemin kunde vi se en positiv effekt på de elever som
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tidigare haft tendenser till problematisk frånvaro. De eleverna upplevde plötsligt att de inte var udda och att

undervisningen anpassades till dem. När pandemin fortskred kunde vi dock se en negativ utveckling hos samma

individer. Det visade sig att de fick svårare att komma tillbaka till skolan och några av dem utvecklade en stark

social ångest som berodde på att de inte utsattes för några lagom doser av sociala sammanhang. Dessa elever

hade kanske tidigare bara exponerats för sociala situationer i skolan och när den exponeringen också försvann

utvecklade de en svårare social ångest eftersom de aldrig behövde träna på det. Detta är något vi tar med oss i

arbetet med att förebygga och åtgärda problematisk frånvaro - att det är viktigt att så fort som möjligt få tillbaka

eleverna till skolan.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

NTI Johanneberg har ett samarbete inom projektet praktiknära forskning tillsammans med Chalmers och

Uppsala universitet. Detta arbete är en del av det kollegiala lärandet. NTI Johanneberg är också en övningsskola

till Chalmers lärarprogram lärande och ledarskap. Flera av våra lärare har gått deras handledarkurs och vi är en

av de skolor som tar emot flest studenter därifrån. Vi tar också emot VFU-studenter från Göteborgs universitet,

Karlstad universitet och Linnéuniversitetet. När det gäller samverkan med arbetslivet är detta tydligt på

yrkesprogrammet där eleverna är ute på APL och där det genomförs ett programråd varje år med företrädare

från branschen. Utöver detta har vi något vi kallar preppvecka som infaller veckan innan år 2 på el och

energiprogrammet går ut på sin första APL. Då bjuds företag och organisationer såsom arbetsförmedlingen och

LO in för att föreläsa eller workshopa med eleverna. Vi bjuder också in före detta elever till detta. Vi brukar

också varje år ha en halvdag med fokus på studier och arbetsliv efter gymnasiet för samtliga program som vi

kallar för framtidsdag, då vi bjuder in före detta elever, föreläsare från branschen samt företrädare för

yrkeshögskola, högskola och universitet.

I flera kurser har också lärarna skapat projekt för eleverna i samarbete med externa aktörer såsom tillexempel

AWL (A Working Lab, ett företag ägt av Akademiska hus). I kurserna svenska och engelska har vi en målsättning

att alla elever ska gå på minst en teaterföreställning i respektive ämne under sin studietid. I samhällskunskap

har vi i år bjudit in representanter för samtliga ungdomspartier som finns representerade i riksdagen och till

hösten planerar vi för en debatt inför valet.

Kartläggningen av elevernas behov av vägledning sker inom ramen för det övriga systematiska kvalitetsarbetet

som görs inom elevhälsan samt tillsammans i kollegiet varje år. I år kunde vi se att behovet av vägledning ökade

i årskurs 3 på grund av större osäkerhet på arbetsmarknaden till följd av pandemin och vi beslutade därför att

fokusera insatserna dit mer än vanligt.

Studie-och-yrkesvägledaren är en del av elevhälsoteamet och deltar i de flesta av de mötena. Studievägledaren

finns tillgänglig för eleverna för vägledande samtal och hon ansvarar också för studieinformation till de olika
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årskurserna. Inför valet av fördjupningar/individuella val i årskurs 1 informerar SYV om olika behörighetskrav på

högskola och universitet. I år 2 och 3 informerar hon inför högskoleprov och olika mässor. Hon ansvarar

tillsammans med administrationen för att hålla reda på att alla elevers studieplaner stämmer. Hon medverkar

också tillsammans med arbetslagsledarna och övriga lärare i planering och genomförande av den ovan

beskrivna framtidsdagen.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Också detta läsår har vi hindrats till viss del i vår samverkan med omvärlden på grund av restriktionerna men vi

har ändå kunnat genomföra många av våra projekt.

Vi har än så länge inte integrerat studie-och yrkesvägledningen i undervisningen. Under året har vi valt att

fokusera så mycket som möjligt på ämnesfärdigheter i undervisningen. Vi förutsätter att den information som

studievägledaren ger är både opartisk och tillförlitlig. Informationen utgår ju från statistik och fakta från olika

myndigheter, bransch och studieorganisationer. Vi tror också att vi genom att bjuda in många olika föreläsare

ger eleverna en bred och nyanserad bild av vad de kan göra efter gymnasiet.

Ett område vi ännu inte fokuserat så mycket på övergripande på skolan är genusperspektivet i förhållande till

studie-och-yrkesvägledningen.  Vi har under året diskuterat hur vi ska kunna stärka tjejerna på

teknikprogrammet att fortsätta inom teknikbranschen efter gymnasiet och framförallt hur vi ska kunna

rekrytera fler tjejer till vårt fjärde tekniska år. Vi har kommit fram till att en av de viktigaste delarna som vi lätt

kan påverka är att vara noga med att bjuda in kvinnliga förebilder från branschen att föreläsa inte bara för

tjejerna utan också för killarna för att normalisera tjejer i teknik och mjukvaruutvecklarbranschen. I kursen

teknik 1 har lärarna tagit fram ett koncept som gör att genusperspektivet genomsyrar alla moment i kursen och

detta är något vi skulle kunna göra mer av i andra kurser.

Slutsatser

Pandemin och dess medföljande restriktioner har försvårat samarbetet med externa aktörer till ganska stor del.

Vi har försökt att genomföra så mycket som möjligt i digital form men insåg också tyvärr ganska snabbt att

elevernas tålamod med att få digitala föreläsningar var ganska kort efter så lång tid med omfattande

distansundervisning. Eftersom fjärrundervisning i de flesta fall tar längre tid att planera och genomföra har vi

också sett oss tvungna att prioritera kärnverksamheten, dvs undervisning. Vi kommer självklart att nästa år

verka för att få fortsätta samarbetet med Chalmers och Uppsala universitet. Vi ser fram emot ett läsår utan

restriktioner med bättre möjligheter till planering av olika aktiviteter med god framförhållning. Även det inte var

distansundervisning under föregående läsår var skolan omgärdad av ganska omfattande restriktioner om att

inte blanda grupper, ta in personer utifrån, eller att gå på studiebesök. Dessa restriktioner kvarstod ända till

februari. Verksamheten var också väldigt ansträngd med höga sjuktal hos både lärare och elever och krav på

riskbedömningar inför alla moment i undervisningen och smittspårning. Det var först under senare delen av

vårterminen som vi kunde genomföra vår årliga framtidsdag då vi bjuder in föreläsare från högskolor,
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yrkeshögskolor och företag och vi var som sagt var tvungna att prioritera våra resurser även under våren. Under

det kommande läsåret har vi dock planerat för vårt vanliga årshjul för externa samarbeten.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

Organisering av APL

På två av våra program har vi arbetsförlagt lärande, på vårt IT-program och på vårt gymnasieingenjörsprogram

(TE4). Två personer på vårt IT-program och en person på TE4 har avsatt tid i sina tjänster för att arbeta med APL,

dels anskaffning av platser och dels att bedriva systematiskt förbättringsarbete. Vi har haft ett övergripande mål

om att skapa goda ramar för genomförandet av APL. Det har inneburit att vi har haft mycket fokus på att bygga

upp ett nätverk av relevanta APL-platser, ett välfungerande programråd samt utvecklingen av vårt APL-kit.

Vår första målsättning är att våra elever ska vara bättre förberedda när de kommer ut på sin APL. Detta innebär

att vi har inrättat en preppvecka med fokus på att träna elevernas sociala färdigheter samt deras

yrkesfärdigheter innan de går ut på APL. Vår andra målsättning är att vi ska utveckla vår egen modell för våra

trepartssamtal. Vår tredje målsättning är att fler av våra APL-handledare ska genomgå Skolverkets

handledarutbildning. Vår fjärde målsättning är att utveckla vår rutin för när en elev av olika omständigheter

avbryter sin APL.

Följande kurser ska kunna bedömas under APL-perioderna på IT-programmet.

Årskurs 2: nätverksteknik, nätverksadministration, nätverksteknologier och digital

kommunikationsteknik.

Årskurs 3: Administration av nätverk och serverutrustning, nätverkssäkerhet, kommunikationsnät 1 och

datorsamordning och support.

Följande kurser ska kunna bedömas under APL-perioden på vårt gymnasieingenjörsprogram:

● Gymnasieingenjören i praktiken

● Mjukvarudesign

● Tillämpad programmering

● Programmering 2

● Programmering 3

● Webbserverprogrammering 2

● Webbtjänster

● Datalagring

Det förlagda lärandet följs upp genom trepartssamtal, företagsbesök samt elevernas loggböcker och det arbete

som sker på skolan efter avslutad APL då eleverna på olika sätt får redovisa sina erfarenheter och färdigheter.
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Utvärdering av APL

När pandemin började hade vi en stor oro för hur vi skulle kunna få ut alla våra elever på APL. Vi är väldigt stolta

över att efter ett hårt arbete ha lyckats med att samtliga elever genomförde en APL på ett för elevens utbildning

relevant företag. Eleverna var ute på en rad olika it-företag främst inom data, support, dator och

nätverksföretag, företag inom support, infrastruktur, hårdvara och mjukvara samt programmering, men också

konsumentföretag. Vi har tre lärare som besöker eleverna på deras APL-platser. Vi kvalitetssäkrar dem dels

genom besöken, uppföljning av våra elever under (genom deras loggbok) och efter APL-perioden och på våra

programråd. Vår ambition är att alla elever ska ha besök av sina lärare minst två gånger under perioden.

Under vårterminen skickade vi fyra elever till Irland för att göra APL-utomlands. När vår lärare besökte

företagen insåg vi att vi kan skaffa ännu mer relevanta platser genom att själva ta kontakt med företag som vi

väljer ut som intressanta. Detta arbete har resulterat i att vi fått fler platser än tidigare på ännu mer relevanta

företag. Vi ser också att det är en fördel om företaget i fråga finns representerat i flera olika länder. Detta arbete

har resulterat i att vi under hösten kommer att skicka fyra elever redan i årskurs 2 till Irland för APL på ett av de

företag vår lärare besökte. Vi kommer också att skicka 8 elever till Malta under vårterminen från årskurs 3.

Också där har vår lärare redan varit där och etablerat kontakt och säkerställt urvalet av APL-platser.

På grund av pandemin och påföljande distansarbete för många arbetsplatser och andra restriktioner har vi inte

kunnat genomföra studiebesök på arbetsplatser som vanligt. Vi har heller inte kunnat ta emot föreläsare i

samma omfattning som tidigare. Detta kommer vi att återuppta under nästa läsår. Redan nu under hösten har vi

kunnat se att många företag är intresserade av att få våra elever på APL. Detta tror vi är en konsekvens av att vi

under pandemin arbetade upp kontakter med nya företag som vi fortfarande har kvar samtidigt som de företag

vi tidigare hade kontakt med men som under pandemin på grund av hemarbete för sina medarbetare, tackade

nej till att ta emot våra elever nu inte bara vill ta emot dem, utan också är väldigt intresserade av att anställa

dem efter APL.

Slutsatser

Som nämnts ovan är vi nöjda med våra processer runt anskaffningen av APL-platser och kopplingen till de

kurser vi undervisar på skolan. Vi har en systematisk progression som vi upplever hänger samman med

elevernas APL i årskurs 2, 3 och 4. Vi vill fortfarande  jobba mer med att utveckla formen för trepartssamtal och

åtgärdstrappan för avbruten APL. Vi ser mycket fram emot nästa års APL-utomlands som i år är kvalitetssäkrad

av en av våra lärare. Vi ser redan nu som vi skriver ovan, att många företag är väldigt positiva till att ta emot

APL- elever, vilket ställer oss inför ett angenämt problem att vi i nuläget har för många APL- platser i förhållande

till elever. Detta betyder förhoppningsvis att vi kan göra ännu bättre matchningar mellan eleverna och företagen

och på det sättet få ännu fler elever direkt i anställning efter examen.
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SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Vi har under många år arbetat tillsammans med elever och personal för att skapa en skola där våra elever får

möjligheten att nå sin fulla potential. Vi är stolta över att vi i många år genom ett systematiskt förebyggande

arbete fått samtliga våra elever i mål och att vi lyckats bygga en stark och inkluderande skolanda med höga

trygghet och trivselsiffror. Därför handlar mycket av vårt arbete under det kommande skolåret att säkerställa att

vi håller i detta arbete. Under studiedagar och APT-tid under året kommer vi därför att återkomma till några

strategier vi tidigare lärt oss i det kollegiala lärandet om formativ undervisning, specialpedagogik och

lektionsdesign. Under APT och personaldagar kommer vi också följa upp vårt arbete med att uppmärksamma

eleverna  på närvaron på mentorstiden samt gemensam planering utifrån provkalendariet på mentorstiden. En

justering vi gör i år är att ha en deadline för alla lärare för när de ska ha fyllt i provkalendariet och att

ledningsgruppen sedan går igenom alla klassers provkalendarium för att se till att det inte blir för mycket för

eleverna under vissa veckor. Vi kommer också under året att prova ett nytt verktyg för elevavstämningen för att

utvärdera om vi ska använda det verktyget i framtiden. Vår förhoppning är att det verktyget ska underlätta för

återkoppling mellan mentorer och elevhälsa kring extra anpassningar.

I det kollegiala lärandet för lärarna kommer vi i år ha fokus på ämnesdidaktik. Beslutet är grundat i önskemål

från personalen tillsammans med en gemensam analys vi gjorde i juni utifrån resultaten. Vi kan konstatera att vi

har goda formella resultat och goda trygghetssiffror men att vi alltid kan utveckla undervisningen ännu mer för

att eleverna ska nå sin fulla potential. Med utgångspunkt i boken Professionsutveckling och kollegialt lärande

(Katz och Dack, 2017) lät vi de stora ämneslagen göra en analys, utifrån elevernas resultat i olika examinationer,

av vilka förmågor deras elever behöver utveckla.  Nästa steg kommer att vara att grupperna tar fram evidens för

att det är just de förmågorna eleverna behöver utveckla för att sedan bestämma vad de själva behöver utveckla

i sin undervisning för att träna upp elevernas förmågor. Två av ämneslagen, matematik och programmering,

kommer i arbetet ha stöd inom ramen för praktiknära forskning ULF  med Uppsala universitet och Chalmers.

Elevhälsoteamet kommer under året ansvara för att implementera den nya rutin vi tagit fram på skolan för att

främja närvaro samt förebygga och åtgärda problematisk frånvaro. Elevhälsoteamet kommer också under året

att fortsätta sitt utvecklande arbete och gå kursen “Perspektiv på NPF” från Academedia Academy.

Vi kommer också att hålla i arbetet med att uppdatera klassrummen så att det blir en mer tillgänglig och

trevligare studiemiljö i år med fokus på IT-labbet.

Eftersom det har kommit nya skrivningar i läroplanen när det gäller ämnet sexualitet, samtycke och relationer

från och med 1/7 kommer vi också ha ett utvecklingsarbete kring det på studiedagar och APT-tid.  En annan

satsning som vi påbörjar i år är att ha ett skolövergripande fokus på att minska vår verksamhets koldioxidavtryck

och att utveckla Green Tech skills hos våra elever. Detta görs via deltagande i NTI Online konferenser samt att

ämneslaget/lärteamet för naturvetenskap kommer att ha ett fokus på detta.
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Självklart kommer vi också att hålla i det främjande och förebyggande arbetet med trygghet och närvaro genom

att skapa gemenskap på skolan: elevklubbarna. Glädjande nog har vi redan fått två nya klubbar i år. Förutom

makerspace klubben, programmeringsklubben, designklubben, fikaklubben och IT-klubben har vi i år också

filosofiklubben och cykeläventyrsklubben!
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OM NTI GYMNASIET

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

NTI Johanneberg 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 Johanneberg

Utbildningar och elever

[Sedan reformen GY11 erbjuder NTI Gymnasiet Johanneberg tre program; El- och energiprogrammet med

inriktning dator- och kommunikationsteknik, Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik

samt Estetiska programmet med inriktning estetik och media. Detta betyder att vi har ett yrkesprogram och två

studieförberedande. Vi har också ett tekniskt fjärde år, gymnasieingenjör med inriktning mjukvaruutveckling. De

senaste åren har vi haft ca 1,6 sökande per plats till skolan.

Vi har ca 480 elever på skolan. Skolan har ett brett upptagningsområde. Eleverna kommer från alla delar av

Göteborg samt från grannkommuner såsom Kungsbacka, Mölndal, Ale, Öckerö m.fl. Det leder till en god

spridning av elever som kan bidra med olika erfarenheter. På el och energiprogrammet är övervägande antalet

elever killar. Historiskt sett har vi haft en tjej per klass där (28 elever). På teknikprogammet har vi en ungefärlig

könsfördelning på ca 80% killar och ca 20% tjejer medan det på estetprogrammet är ungefär 50% tjejer och 50%

killar.

Program Inriktning Antal elever åk
1

Antal elever åk 2 Antal elever åk 3

EE-programmet dator och
kommunikationsteknik

30 27 25

TE-programmet information och
medieteknik

99 98 100

ES-programmet media och estetek 32 31 32

Gymnasieingenjör mjukvaruutveckling 16

Totalt* 177
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*Antal elever oktober 2022

Personal

NTI Gymnasiet Johanneberg leds av en rektor, en biträdande rektor samt tre arbetslagsledare. Vi har två

lärledare som tillsammans med arbetslagsledarna leder vårt kollegiala lärande på skolan. Lärarkollegiet bestod

under läsåret av ca 35 anställda. Övrig personal utgörs sammanlagt av 9 anställda däribland studievägledare,

kurator, skolsköterska, speciallärare/specialpedagog, IT-tekniker, vaktmästare samt administratörer.

Majoriteten av lärarna på IT-Gymnasiet Göteborg har en pedagogisk högskoleexamen. De flesta av våra nya

lärare inom teknik och naturvetenskapliga ämnen har genomgått Chalmers lärande- och ledarskapsutbildning

där de blir både ingenjörer och lärare.

Skolan har förutom mentorerna ett elevhälsoteam bestående av kurator, SYV, speciallärare, specialpedagog,

skolpsykolog, skolläkare och skolsköterska som stöttar elever som är i behov av stöd.

Organisation

NTI Johanneberg har en utvecklande och en arbetande organisation (se Scherp, 2013) I den arbetande

organisation ingår alla lärare och elevhälsan organiserade i arbetslag. Dessa leds av en arbetslagsledare eller i

elevhälsans fall av rektor. Arbetslaget har fokus på mentorsskap och att planera årliga aktiviteter enligt ett

löpande schema såsom avslutningar, idrottsdagar etc. Arbetslaget är också ett forum att diskutera och lyfta

praktiska eller organisatoriska frågor som lyfts vidare till ledningsgruppen. Arbetslagen träffas en gång i

månaden. Här sker också återkoppling från arbetslagsledarna till mentorerna från EHT. Arbetslag EHT har

uppföljande möte kring elever/grupper.

Ledningsgruppen består av mig, biträdande rektor och arbetslagsledare. Vi planerar och genomför det löpande

praktiska arbetet. Här lyfts också eventuella personalfrågor. Vi har personalmöte en gång i månaden.

Personalmötena är uppdelade i 30 min information och 75 min fokus ex brandskydd, bedömningskonferens etc.

I den arbetande organisationen ingår också ämneslagen som träffas varannan vecka 1,5-2 h. Här planeras

undervisningsmoment, inköp, sambedömning etc.

Alla lärare och elevhälsoteamet ingår också i en utvecklande organisation, sk lärteam. De leds av en lärledare.

Lärteamen träffas varannan vecka. Här är fokus lärande och långsiktig förbättring av undervisningen i form av

lesson studys, läsecirklar, aktionsforskning etc. ( se kollegialt lärande ovan)

Lokaler

Skolans lokaler finns i två byggnader som ligger bredvid varandra på Chalmersområdet. Skolans ytor uppgår

sammanlagt till 2158 m2. I huvudbyggnaden finns 5 våningar med bland annat klassrum, studiesal, bibliotek,

fysiklabb, kemi- och biologilabb, LAN-labb, elevcafé, uppehållsrum och kontor för lärare, rektorer och övriga

anställda. Under skolåret 19/20 fortsatte vi att utveckla vårt makerspace på första våning som ger eleverna

38



bättre möjligheter till att bland annat skriva ut sina prototyper i 3D, ta fram nya innovationer och diskutera

problemlösning. Vi har också en VR-studio och Machine learning lab som ligger i källaren under makerspace på

våning 1. Där har vi tyvärr ännu inte hunnit använda så mycket men vi gör nästa år en satsning på en central

förstelärare inom NTI som kommer att ha fokus på att utveckla VR/AR i undervisningen som ska ansvara för det

rummet.

I den mindre byggnaden finns två våningar med två klassrum, musikstudio, designlabb och två grupprum. Varje

klassrum är sedan många år tillbaka utrustade med projektor samt högtalare. Vi har under året rustat upp våra

elevytor och elevcaféet vilket eleverna efterfrågat och under året kommer vi fokusera på att få till bra studierum

för elever och lärare för att underlätta grupparbeten och enskilda samtal. Vi kommer också att bygga ut

speciallärarrummet med studieplatser för drop in hjälp hos specialläraren.

I och med att vi startar upp ett fjärde år på vårt teknikprogram, TE4, som ska utbilda framtidens

gymnasieingenjörer med utgång mjukvarudesign. Detta har inneburit att vi hyr delar av kontorshotellet Coronet

som är beläget på Chalmers Science park.
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BILAGOR

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

NTI Gymnasiets strategier utgör ett gemensamt ramverk och ledstång för samtliga skolors systematiska

kvalitetsarbete och utveckling av undervisningen. Varje strategi bygger på förståelse och kunskap som är

grundad i en gemensam kanon av aktuell forskning och innebär riktade insatser på både huvudmanna- och

skolnivå.

Pedagogiskt ledarskap innebär inom NTI Gymnasiet att ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget,

omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband

mellan insats och resultat. Det innebär att rektor:

● Bygger, tänker och organiserar efter återkommande förbättringscykler

● Skapar en inre organisation för både drift och utveckling

● Delar på ledarskapet

● Skapar höga förväntningar på att lärare ständigt utvecklar sin undervisning

● Avprivatiserar undervisningspraktikerna och växlar upp goda exempel

● Försäkrar sig om att utveckling sker i riktning mot det som gör störst skillnad

Att använda skolans resurser mer effektivt kräver mod eftersom det innebär att göra prioriteringar, och att vara

tillräckligt stark för att säga att vissa saker helt enkelt är viktigare än andra - också när dessa prioriteringar

kräver att man måste avsluta eller förändra en uppskattad aktivitet. Resursfördelning i form av bland annat tid

och personal ger önskad effekt när den grundas i en kvalitativ dialog och analys på varje nivå inom

verksamheten. Exempelvis genom våra elevavstämningar (EWS) och månadssamtal mellan rektor och skolchef.

Kollegialt lärande innebär inom NTI Gymnasiet olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans

undersöker sambanden mellan sin undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik,

dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap och praktik genom att

både lära av varandras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden

är en förutsättning, liksom att bidra till beprövad erfarenhet. Form och innehåll för det kollegiala lärandet väljs i

samråd med huvudman utifrån lokala resultat och behov.

En förutsättning är att rektor skapar gemensamt utrymme för kunskapsfördjupande möten för lärarna, vilket

inom NTI Gymnasiet innebär minst två timmars dedikerad lärteamstid per vecka. I den modell för lärande

organisation som arbetats fram inom strategin finns också fokus på ett system för elevavstämning (EWS), samt

olika former av kollegialt lärande på vetenskaplig grund exempelvis aktionsforskning, learning studies,

forskningscirklar mm.

En effektfull undervisning innebär inom NTI Gymnasiet att förflytta fokus från bedömning av elevers förmågor

till att även omfatta den egna undervisningens effekt. Det finns inte en typ av undervisning som är generellt

fördelaktig oberoende av sammanhang, men det finns aspekter i undervisningen som kan sägas vara

framgångsrika i relation till lärarens uppdrag såsom det är formulerat i läroplanen:

● undervisningen är målfokuserad och innehåller ett aktivt lärarstöd

● undervisningen är varierad då läraren använder en bred arsenal av metoder, verktyg och sina goda

ämneskunskaper

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

förutsättningar

● eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande

● läraren vet och visar att alla elever kan lära

Inom denna ram utvärderar och utvecklar läraren tillsammans med kollegor sin undervisning och skapar goda

förutsättningar för elevernas lärande.

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

www.ntigonline.se
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BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER

Undervisning

Trygghet

Upplevd kvalitet
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