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REKTOR HAR ORDET 

Studenten är årets bästa skoldag! Så var det även den 10 juni 2022. Glädjen och stoltheten över studenterna 

som springer ut och är väl förberedda för det som komma skall ger verkligen energi att fortsätta arbetet med 

att ge varje eleven den utbildning som de har rätt till och förtjänar. De elever som tog studenten denna gång 

har fått genomgå en prövning av historisk karaktär då mer än ⅔-delar av deras gymnasietid var påverkad av 

coronapandemin. De har fått genomgå perioder av fjärrundervisning på heltid, fjärrundervisning på deltid, 

hybridlösningar med lektioner både på plats och via fjärr, de har behövt hantera hög frånvaro bland 

klasskamrater och även i högre utsträckning än normalt ha vikarier. Att så hög andel uppnådde 

gymnasieexamen är inte annat än succé och ett resultat av skolans välstrukturerade och målmedvetna arbete.  

Under läsåret 21/22 påverkades skolan av en ny utmaning: ombyggnation. Arbetet var planerat att utföras 

under sommaren 2021 men en serie av olyckliga omständigheter gjorde att det inte var klart till skolstart och vi 

fick bedriva delar av verksamheten i tillfälliga lokaler i samma byggnad. Påverkan under hösten var stor men 

sedan avtagande. I skrivande stund återstår fortfarande delar i projektet som främst är av estetisk karaktär.  

Vid inledningen av coronapandemin gjorde vi en riskbedömning och scenarioplanering där vi bedömde att 

effekterna skulle bli långvariga. Exakt hur visste vi väldigt lite av då men har under året sett mer av det. Vi kallar 

det post-corona och det yttrar sig i vissa brister i eleverna förmågor och vi har märkt att eleverna behöver mer 

stöd gällande studieteknik, sociala samspel och psykisk hälsa.  

Sättet som vi tillsammans på skolan har genomfört läsåret gör mig väldigt stolt och tacksam. Välutvecklade 

strukturer och rutiner och tydliga gemensamma mål är grundfundament men det hade aldrig gått så bra utan 

personalens fantastiska engagemang och vilja att varje elev skulle lyckas!  

I skrivande stund har läsåret 22/23 avverkat sin fjärde vecka och vi brottas fortfarande med ombyggnation men 

vi ser mindre av post-corona-problematiken och det är fantastiskt att få lära känna nya elever och att få 

välkomna ny personal till skolan. Läsåret 22/23 kommer att bli det bästa hittills! 

 

 

Simon Ekdahl, rektor NTI Gymnasiet 
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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 

 

 

Den totala andelen avgångselever som uppnådde examen var 98 %. Det är en ökning från föregående år med 

fem procentenheter. Störst var ökningen på teknikprogrammet som tillsammans med el- och 

energiprogrammet uppnådde 100 % examensgrad. På estetiska programmet minskade examensgraden till 88 

%. 
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Antalet avångselever per program: 

EE: 27 (2 flickor och 25 pojkar) 

ES: 8 (5 flickor och 3 pojkar) 

TE: 16 (samtliga pojkar) 

ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM) 

 

På skolans yrkesprogram, EEDAT, var det 37 % av avgångseleverna som uppnådde högskolebehörighet. Det var 

samtliga av de elever som valde att läsa de kurser som krävs för behörigheten (Svenska 2 och 3 och Engelska 6).  

ANDEL MED GYMNASIEINTYG INTRODUKTIONSPROGRAM 

Under året utfärdades ett gymnasieintyg från elever som läser introduktionsprogram. Denne elev kunde skrivas 

över till det nationella programmet EEDAT.  

ANDEL MED EXAMEN GYMNASIEINGENJÖR (T4)  

Under året läste tre elever till gymnasieingenjör och samtliga av dessa uppnådde examen.  

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 
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Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna var 13,7 vilket är samma som föregående år. Per 

program så är det en minskning på EE och en ökning på TE. Skillnaden mellan pojkar och flickor är svår att dra 

några slutsatser kring eftersom antalet elever är så lågt och det rör personliga förhållanden snarare än 

strukturella.  
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Samtliga elever  

BETYGSFÖRDELNING 

 

Fördelningen av betygen satta under läsåret är väldigt lik föregående år. Den största förändringen är andelen F 

som ökar från 5 % till 7 %.  

 

RESULTAT NATIONELLA PROV 

Resultatet från de nationella proven redovisas nedan. Vi ser att andelen elever som får F på nationella provet 

är högst i matematik. Det är även i matematik som vi ser att många elever får F i kursbetyg.  

Andelen flickor på skolan är låg och det är inte rimligt att dra några slutsatser kring könets påverkan på betyget. 
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NORMER OCH VÄRDEN 

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

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN 

 

I januari besvarar eleverna en elevenkät där bland annat frågor om normer och värden ställs. Eleverna svarar 

på skalan 1-10 där 1-3 tolkas som rött, 4-6 som gult och 7-10 som grönt. Resultatet visar att 92 % av eleverna 

känner sig trygga på skolan vilket är en ökning från föregående år. Det är 82 % som tycker att eleverna 

behandlar varandra på ett bra sätt vilket även det är en ökning från föregående år.  
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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 

Organiseringen av undervisningen grundas i den tjänstefördelning som rektor gör inför läsåret. Där fördelas 

ansvaret för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i de olika kurserna. Varje kurs planeras i 3-10 

arbetsområden och elevernas kunskaper och förmågor ställs mot kunskapskraven efter avslutat arbetsområde. 

Denna summativa bedömning sker i lärplattformen SchoolSoft. För det löpande arbetet används Google 

Classroom. Undervisningstiden fördelas i huvudsak jämnt mellan kurserna så att den garanterade 

undervisningstiden uppnås. På el- och energiprogrammet är undervisningstiden per kurspoäng högre i åk 1 för 

att ge eleverna en så stabil grund som möjligt för kommande fortsättningskurser.  

I vissa kurserna matematik, fysik och teknik på teknikprogrammet används halvklasser för laborativa moment. 

Schemat läggs så att undervisningen är jämt fördelad under vecka och skoldagen. Schemaramen för skoldagen 

är 8-17 där vi strävar efter att centrera lektionerna runt lunch för att undvika tidig start och sent slut.  

Skolans lärare är organiserade i två arbetslag. Ett för de studieförberedande programmen (TE och ES) och ett 

för yrkesprogrammet (EE). Arbetslagen har möten en gång per vecka (75 min) som hör till skolans 

arbetsorganisation. Där hanteras frågor av i huvudsak praktisk och organisatorisk karaktär. En mötestid per 

vecka á 120 min ägnas åt utvecklingsfrågor såsom lärande team inom skolan, regionala ämnesgrupper och 

arbetsplatsträffar. Detta kallar vi kollegialt lärande och hör till utvecklingsorganisationen. Innehållet för detta 

arbete styrs behov som identifierats vid föregående års kvalitetsarbete men också utifrån nuläget. På så sätt 

har lärarna stora påverkansmöjligheter på innehållet vilket skapar stort engagemang för utvecklingsarbetet. 

Mentorerna träffar elevhälsan på en mötestid var tredje vecka som vi kallar EHM (elevhälsomöten). Där 

planeras och följs gemensamma insatser upp gällande klasser, grupper och individer.  

Tre gånger under läsåret genomfördes så kallade Checkpoints. Vid dessa går vi tillsammans igenom nuläget för 

varje elev och utvärderar undervisningen och lärandet. Om det har varit några extra anpassningar och/eller 

särskilt stöd planerat följs detta också upp. 
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Under läsåret var undervisning ett av våra fokusområden i arbetsplanen. Aktiviteter och utvärdering redovisas 

nedan. 

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 

Undervisning är skolans kärnprocess och det som upptar mest tid för skolans personal. Kvaliteten på 

undervisningen är givetvis av direkt avgörande betydelse för eleverna utveckling. Vi bedömer kvaliteten genom 

formella resultat i form av betyg men också genom elevernas upplevelse. Vår höga andel elever med 

gymnasieexamen är ett tydligt tecken på att undervisningen håller hög kvalitet. Där ligger vi över rikssnittet för 

alla program. Våra genomsnittliga betygspoäng är dock lägre än rikets. I vår analys av dessa resultat har vi 

kommit fram till att det till stor del är en följd av elevernas förkunskaper mätt i meritvärde från grundskolan. 

Elevernas upplevelse av undervisningen mäts i en skolgemensam enkät i januari och på kursnivå en gång per 

termin i den så kallade undervisningsutvärderingen. I den skolgemensamma enkäten anger 74 % att de är nöjda 

med undervisningen. Det är en minskning från föregående år med sex procentenheter. Vi har inte kunnat hitta 

några tydliga förklaringar till minskningen men ser att uppfattningen varierar mellan klasser och årskurser. 

Generellt varje år är att eleverna i åk 3 mindre nöjda.  

Vårt gemensamma arbetssätt med elevavstämningar och checkpoints har fungerat väl. Lärarna upplever att de 

får stöd av varandra och elevhälsan för att bland annan vidta effektfulla extra anpassningar.  

Skolans kollegiala lärande förändrades både inför och under läsåret till att bli mer kopplat till det operativa 

arbetet på bekostnad av utvecklingsarbete. Det skedde alltså en förskjutning mot från 

utvecklingsorganisationen till arbetsorganisationen. Inför året såg vi behov av riktade insatser mot elever och 

grupper för att de skulle både uppnå kunskapsmålen i pågående kurser men också klara av prövningar i kurser 

som de fått F i sedan tidigare. Under läsåret behövde vi öka dessa insatser ytterligare. 

Vid analys av denna förändring framkommer att vi saknar utvecklingsarbetet men också uppskattar det mer 

klassrumsnära arbetet.  

Aktiviteter och utvärdering av aktiviteter kopplade till undervisningen redovisas nedan: 

● Införa StudyBee som stöd vid bedömning och återkoppling till elever.  

StudyBee är ett tillägg till Google Classroom som ger en översikt för eleverna för deras 

kunskapsutveckling i relation till målen för kurserna. Det underlättar också vårt gemensamma arbete 

på både individ- och gruppnivå. Inför införandet enades vi om gemensamma riktlinjer och 

förhållningssätt och dessa följdes upp och justerades löpande under läsåret. För att vara ett helt nytt 

system på skolan så gick implementeringen väldigt bra och i slutet av läsåret kunde vi konstatera att 

eleverna insikt i sin egen studiesituation hade ökat.  

● Omorganisering av checkpoints och elevavstämningar för mer klassrumsnära arbete. 

Syftet med denna förändring var att i högre grad arbeta främjande och förebyggande på gruppnivå 

och i mindre grad åtgärdande på individnivå. Förändringen infördes men vi nådde inte den fulla effekt 

som vi önskade.  
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● Implementering av 3-årsprogressionen på våra program. 

Föregående år arbetade vi med att ta fram en struktur för progression i utbildningen under elevernas 

tre år. Under det gångna läsåret kopplades aktiviteter till denna progression. På EEDAT skedde detta i 

hög grad medans det på TE och ES inte skedde lika tydligt.  

● Omfördelning av APL-perioderna EEDAT 

De åtta veckors APL som eleverna genomför i åk 3 delades upp i två fyraveckorsperioder, en period för 

jul och en under de sista veckorna innan studenten. Dessa benämndes “slutpraktik” och föll mycket väl 

ut. Det blev ett tydligt fokus på anställningsbarhet och jobbsökande efter studenten.  

● Ombyggnation av skolan med bland annat nya ytskikt, möbler och nytt makerspace 

Denna aktivitet var den som tog överlägset mest energi och tid. Tyvärr var det stora problem under 

hela processen och det är ännu inte helt färdigt. Under första halvan av höstterminen var påverkan på 

verksamheten stor. När vårt nya Makerspace var klart och möbler etc kom på plats var det mycket 

uppskattat och kom undervisningen och lärandet till nytta både genom bättre anpassade 

undervisningslokaler och ökad trivsel i övriga ytor på skolan.  

 

Slutsatser 

Kvaliteten på den undervisning som bedrivs på skolan är stabilt hög år efter år. Organisationen är stabil och 

målet tydligt: alla elever ska lyckas. En utmaning som genomsyrar hela verksamheten är att prioritera rätt. Att 

som i år, främst under vårterminen, öka fokus på måluppfyllelse i pågående kurser har positiv effekt för just 

detta men det innebär att det mer långsiktiga utvecklingsarbetet får stå tillbaka. Vi ser behov av att fortsätta 

att utveckla våra arbetssätt för att bättre möta elevernas behov och förutsättningar som de har med sig när de 

börjar hos oss.  

Framför oss ser vi fortsatta utmaningar med just måluppfyllelse och post coronaeffekter. Under kommande 

läsår kommer vi därför att fokusera extra på: 

● Att stödja elevernas utveckling av studiestrategier 

● Måluppfyllelse i matematik 

● Utveckling av undervisning i programmering 

● Närvarofrämjande arbete 

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Lärarna planerar och genomför kurser i arbetsområden. Till varje arbetsområde är det tydligt vilka förmågor 

som eleverna förväntas utveckla och hur det ska bedömas. Vid planeringen säkerställs att eleverna får 

möjlighet att visa sina förmågor, kunskaper och färdigheter på ett allsidigt sätt och vid flera tillfällen. I vårt 

kollegiala arbete diskuterar vi vilka examinationsformer som är framgångsrika och hur både dessa och 

undervisningen kan anpassas till elevernas behov. Vi genomför samtliga nationella prov som Skolverket 
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tillhandahåller och vi använder det bedömningsstöd som finns för ämnen utan nationella prov. På detta sätt 

kvalitetssäkras vårt arbete.  

Under läsåret 21/22 infördes StudyBee. Det är ett tillägg till Google Classroom och används för att underlätta 

bedömning och återkoppling till eleverna. I slutet av läsåret kunde vi konstatera att eleverna har lärt sig att ta 

till sig underlaget och genom detta fått en ökad insyn i sin egen kunskapsutveckling.  

Två gånger per år hålls formella utvecklingssamtal mellan mentor och elev där även vårdnadshavare är 

inbjuden. På detta sätt får eleverna och vårdnadshavarna en formell och samlad bild av skolgången och 

kunskapsutvecklingen.  

Sambedömning sker i viss utsträckning mellan kurser/lärare, främst inför betygssättning men även löpande 

under året. Det sker också i ämnesöverskridande projekt. Lärarna samarbetar med ämneskollegor på andra NTI 

Gymnasiet i regionen i det som vi kallar SKÖVE (Sollentuna, Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna). Där är 

bedömning en återkommande punk när de träffas (4-5 gånger per läsår).  

De obehöriga lärarna på skolan var formellt inte betygssättande i de kurser som de undervisade i utan det var 

en behörig lärare som skrev under betygskatalogen. Betygssättningen skedde i samverkan mellan två eller flera 

lärare. På detta sätt säkerställs att eleverna får korrekt betyg och att de obehöriga lärarna fick stöd vid sin 

bedömning och även vid planering av undervisning och examinerande moment.  

Eleverna i åk 2 och 3 på IT-programmet (EEDAT) genomförde APL och underlag därifrån samlades in löpande via 

det nyinförda digitala system som heter Loop.me. Att införa detta var en av våra aktiviteter i arbetsplanen och 

det föll väldigt väl ut. Underlag från Loop.me och trepartssamtal fördes vidare till alla lärare som undervisade 

dessa elever. På så sätt togs information om elevens kunskaper och färdigheter från APL:n med vid bedömning 

i alla kurser.  

 

Utvärdering av bedömning och betygsättning 

Införandet av StudyBee har underlättat elevernas möjlighet att ha koll på sin utveckling i förhållande till 

undervisningen. Det har också gjort det lättare för mentorer, elevhälsopersonal och rektor att få en samlad 

nulägesuppfattning. Detta har gett stöd åt arbetet med att ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på 

olika sätt och sambedömning. Vår höga användning av nationella prov och Skolverkets bedömningsportal 

hjälper oss att säkra likvärdigheten i bedömning och betygssättning. Vi ser även att SKÖVE-samarbetet bidrar 

till en rättssäker och likvärdig betygssättning. 

I diagrammen nedan återfinns överensstämmelsen mellan NP-betyg och kursbetyg. Totalt skrevs 359 nationella 

prov på skolan. Proven består av olika delar och ett betyg sätts på provet som helhet utifrån instruktioner från 

provkonstruktören. För 235 av proven överensstämmer resultatet med kursbetyget. I 90 fall sattes ett högre 

betyg på kursen än på provet och i 34 fall var kursbetyget lägre.  

Avvikelsen är störs i kurserna matematik 1a och 1b då stor andel av eleverna får högre kursbetyg än NP-betyg. 

Vår analys visar att avvikelsen ofta är ett betygssteg och förklaras av att underlaget för betygssättning är mer 
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omfattande och eleven har uppvisat förmågor och kunskaper på andra sätt än vad det nationella provet 

medger. Avvikelsen i kurserna matematik 1a och 1b är dock oroande höga och vi behöver säkerställa att 

eleverna i högre grad är förberedda på de förutsättningar som gäller för det nationella provet. Avvikelserna är 

de nästan samtliga fall ett betygssteg för alla kurser.  

 

 

 

 



17 

 

I vår utvärdering har vi identifierat behov av öka sambedömningen och samplaneringen på skolan. Vi såg stora 

positiva effekter av det i slutet av läsåret men också förbättringspotential i form av att planera det tidigare och 

att involvera fler kurser.   

 

Slutsatser 

Lärarna på skolan har hög kompetens gällande bedömning och betygsättning. Eftersom betygssättning är en 

mydighetsutövning av betydande karaktär för eleverna är det viktigt att vi ständigt bevakar frågan. Vi har 

identifierat tre punkter som vi kommer att arbeta med kommande läsår: 

● Ändringen i skollagen för betygssättning. Syftet är att ge en mer rättvisande spegling av elevernas 

kunskaper. Vi kommer att påbörja implementeringen inför läsåret för att säkerställa att lärarna har de 

kunskaper som krävs redan i planeringen av undervisningen. Vi följer sedan upp det löpande under 

året och säkerställer sedan att det tillämpas korrekt vid betygssättningen i slutet av kurserna.  

● Sambedömning och samplanering av kurser inklusive överensstämmelse mellan NP- och kursbetyg.  

● Säkerställa att alla lärare på skolan är väl förtrogna med gällande förordningar och får stöd i sin 

professionsutövning. 

ELEVHÄLSOARBETE 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsoarbetet är hela skolans angelägenhet och sker på hela skolan inom alla moment som utbildningen 

omfattar. Det förebyggande och främjande arbetet sker till största delen av skolans lärare i sina roller som 

mentorer och lärare. För detta arbete har de stöd av skolans elevhälsoteam som leds av rektor. Bemanningen 

av elevhälsan var specialpedagog (80 %), skolsköterska (20 %), kurator (20 %), skolläkare (ca 2 %) och 

skolpsykolog (ca 1 %). Elevhälsans arbete utvärderas både av teamet själva men även av personalgruppen som 

helhet. 

Elevhälsoteamet har möte varannan vecka för att planera och följa upp de förebyggande, främjande och 

åtgärdande arbetet och varannan vecka sker ett kortare avstämningsmöte. Den samlade elevhälsan med 

skolläkare och skolpsykolog träffas två gånger per termin. Skolsköterska och skolläkare har löpande kontakt. 

Skolpsykolog ger vid behov handledning till kurator.  

Elevhälsoteamet träffar mentorerna var tredje vecka enligt ett roterande schema vid ett så kallat 

elevhälsomöte (EHM). Där samverkar de kring elever och grupper. Det kan handla om frånvaro som behöver 

utredas eller elever som behöver utredas för eventuellt behov av särskilt stöd.  

Alla elever i åk 1 erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Hög andel av eleverna tackar ja till detta och här 

sker en viktig kartläggning av elevernas hälsa både på individ- och gruppnivå. Samtalen handlar om både fysisk- 

och psykosocial hälsa, ofta med betoning på det senare.  
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Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Hela skolan är engagerad i elevhälsoarbetet och vi arbetar tillsammans för att ge eleverna bästa tänkbara 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Vårt gemensamma synsätt och vår gemensamma struktur 

och processer är fortsatt framgångsrik. Inför året var specialpedagog och kurator nyanställda och tack vare 

gemensamt arbete gick introduktionen bra. De blev snabbt ett team som samarbetade väl med övriga på 

skolan. Vi ser fortsatt stor effekt på våra arbetssätt med elevhälsomöten och checkpoints. Det var dock svårt 

att hinna med allt arbete på EHM och karaktären blev allt mer åtgärdande ju längre läsåret gick. Andelen elever 

som befarades att få F i kurser och elever i åk 3 som riskerade att inte uppnå gymnasieexamen var högre än 

tidigare. En genomgående faktor hos dessa elever är psykisk ohälsa till viss del kopplat till “post corona”-

effekter.  

Inför året flyttades skolsköterskans rum till en mer central plats på skolan. Det ledde till fler spontana besök där 

elever kom och sökte hjälp och svar på frågor. I och med detta kunde fler elever fångas in i vårt gemensamma 

arbete tidigare.  

Arbetsbelastningen på skolsköterska och kurator var under året hög. Vi ser ett ökat behov på skolan av dessa 

kompetenser. Skolsköterskan hann inte genomföra alla hälsosamtal som planerat eftersom åtgärdande arbete 

behövde prioriteras. Det har även skett ökade dokumentationskrav. Även kuratorns arbete blev i alltför hög 

grad åtgärdande på individnivå på bekostnad av identifierade behov av främjande och förebyggande insatser 

på grupp/skolnivå.  

Slutsatser 

Huvuddelen av vårt elevhälsoarbete sker på främjande nivå där förtroendefulla relationer mellan elever och 

personal är grundförutsättningen. Vi är överens om att alla elever ska i mål och våra gemensamma arbetssätt 

och rutiner leder till att allas kompetens kommer till nytta för våra elever. Behovet av främjande och 

åtgärdande insatser var högre under det gångna året som vi härleder detta till både en allmän ökning av 

psykisk ohälsa hos unga och en förändring av elevunderlaget med fler elever på introduktionsprogram. Vi ser 

även negativa “post-corna”-effekter på både individ och gruppnivå som vi behövt och kommer att behöva 

hantera. En ökning av elevhälsans tillgänglighet är nödvändig för att fullfölja uppdraget att kunna ge alla elever 

det stöd de behöver och har rätt till. 

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN  

Organisering av samverkan med omvärlden 

Samverkan med omvärlden sker på olika nivåer på skolan. Det är en implementerad del av vår 

treårsprogression för eleverna och tar sig uttryck i aktiviteter på kurs-, program-, årskurs- och skolnivå. Vi har 

årligt återkommande moment som tex REAL CASE och Computer Aid. På IT-programmet är APL den bärande 

processen som eleverna introduceras till redan från första skoldagen i åk 1. För oss är APL:n mer än de faktiska 

15 veckor som genomförs på arbetsplatser. Arbetet med att förbereda eleverna för yrkeslivet genomsyrar hela 



19 

 

utbildningen. På estetiska programmet genomför elever tre veckors praktik förlagd i åk 2. Syftet är att ge 

eleverna en yrkeskoppling även om de läser ett studieförberedande program.  

Vi har en SYV-plan på skolan som engagerar all personal. Huvudmålet med denna plan är att ge eleverna så 

goda förutsättningar som möjligt för att kunna planera för nästa steg, både inom och efter tiden hos oss på NTI 

Gymnasiet.  

 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

En indikator på kvaliteten på vårt arbete med samverkan med omvärlden är avgångselevernas riktning ut från 

skolan. Vi bedömer att de i stor utsträckning är insatta i vilka möjliga alternativ som finns och har förmåga att 

navigera mella dem. Vår bedömning är att det är ett resultat av vår breda samverkan med omvärlden. Att 

eleverna kommer i kontakt med potentiella framtida utbildningar och arbetsplatser av olika karaktär är både 

motivationsskapande och ger en bredare syn på framtida vägar. 

Huvuddelen av vår samverkan med omvärlden sker inom de områden som karaktäriserar våra 

gymnasieprogram.  

 

Slutsatser 

Eleverna på NTI Gymnasiet får i hög grad samverka med omvärlden. Vår struktur med treårsprogression som 

konkretiseras i årshjul är en grundförutsättning och garant för detta.  

Under årets märkte vi att även samverkan med omvärlden lider av “post-corona”-effekter och det har varit 

svårt att genomföra aktiviteter som vi brukade, tex studiebesök och gästföreläsningar. Vi bedömer ändå att vi 

lyckats väl och hittat alternativa upplägg. Vi ser att vi behöver fortsätta att samverka med omvärlden inom 

tech-området men också bredda arbetet för att både ge eleverna en bredare syn och för att möta deras 

efterfrågan och önskemål. Vi ser vissa tendenser på att de blir trötta på sina karaktärsämnen och blir nyfikna på 

andra vägar framåt.  

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

Organisering av APL 

Skolan ansvarar för att skaffa APL-platser åt eleverna. Det är skolans APL-samordnare som leder och utför den 

allra största delen av arbetet. Kvalitetssäkring av APL-platserna sker genom samtal med arbetsgivare och 

tilltänkt handledare. Vid dessa samtal sker kontroll av arbetsmiljö och riskbedömning. Förvaltning av platserna 

sker genom regelbunden kontakt. I vårt kontaktnät har vi fler platser än vad vi använder då elevernas 

önskningar och behov varierar från år till år. De platser som vi inte använder håller vi kontakt med för att kunna 

använda senare då det finns elever som är lämpliga. Handledarna erbjuds möjlighet att gå Skolverkets APL-

handledarutbildning (online). 
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Vårt APL-arbete påbörjas på våren i årskurs 1 då eleverna genomför en preparandvecka på skolan. Denna vecka 

innehåller arbetsplatsliknande moment i samarbete med välgörenhetsorganisationen Computer Aid (eleverna 

iordningställer datorer med tillhörande dokumentation för användning i andra delar av världen). Under veckan 

får eleverna även skriva CV och få ta del av gästföreläsare som berättar om arbetslivet. Efter sportlovet i 

årskurs 2 går eleverna ut på sin första APL-period (7 veckor). Inför detta sker arbete med att matcha eleverna 

mot lämplig APL-plats, besök på arbetsplatsen med genomgång av förväntningar, arbetsuppgifter, kontaktvägar 

etc. Vi håller även ett föräldramöte för att informera vårdnadshavarna om det arbetsplatsförlagda arbetet.  

I årskurs 3 sker resterande del av APL:n fördelad på två perioder: fyra veckor innan jullovet och fyra veckors 

slutpraktik i maj månad.  

I samband med introduktionen till arbetsplatsen sker en planering av vilka områden av kurser som genomförs 

under APL-perioden. I år införde vi en digital tjänst kallad Loop.me där olika moment och lärandemål förs in. 

Planering och genomförande följs upp och utvärderas vid det så kallade trepartssamtalet som genomförs i 

slutet av perioden. På detta sätt tas bedömningar av APL-handledaren med i bedömningen av elevens 

kunskaper som helhet vid betygssättning. Efter varje APL-period sker utvärdering tillsammans med elever och 

handledare.  

I år återupptogs vår internationella APL som genomförs inom Erasmus+. Åtta elever i hade tre veckors APL i 

Cordóba i södra Spanien. Under hösten fick alla elever i årskurs 2 och 3 information om möjligheten och de fick 

sedan anmäla intresse. Platserna prioriteras i första hand till elever i årskurs 3. 

 

Utvärdering av APL 

Samtliga elever som skulle genomföra APL fick göra det. Några elever hade reducerad APL inom ramen för 

åtgärdsprogram. Även detta läsår var de svårare än vanligt att införskaffa APL-platser på grund av pandemin. 

Arbetsplatser har organiserat om och ändrat sina arbetssätt till mer på distans eller på andra sätt begränsande 

för möjligheten till handledning av APL-elever. Vi breddade sökområdet vilket medförde att några elever fick 

genomföra sin APL på arbetsplatser utanför utbildningens huvudinriktning. Några elever genomförde sin APL 

på distans då det var arbetsplatsen sätt att organisera arbetet. Alla platser höll god kvalitet gällande 

arbetsmiljö, handledning och bedömning. De flesta elever fick en plats inom det område som de önskat.  

Trepartssamtalen genomfördes och resultatet delades mellan lärarna så att elevernas uppvisade kunskaper på 

APL-platserna togs med vi betygssättning i alla kurser.  

Vi ser fortsatta positiva effekter av systemet Loop.me som möjliggör snabb och tydlig kommunikation och 

återkoppling mellan skolan och eleven utifrån de mål som satts upp för APL:n.  

Under årets hölls två regionala programråd. Det är ett nystartat råd där alla gymnasieskolor med EEDAT i 

regionen är inbjudna. Syftet är att gemensamt samverka med branschen för att gemensamt hitta lösningar på 

kompetensbristen. Vi är överens om att det är ett stort problem som vi måste hjälpas åt med att lösa där det 

tyvärr blir en resursfråga för arbetsplatserna: de har så fullt upp att de inte hinner handleda.  
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Slutsatser 

Vårt APL-arbete är fortsatt stabilt och välorganiserat. Vi har klarat av corona-perioden väldigt väl tack vare 

detta.  Omfördelningen av APL-veckorna i åk 3 från en period till två var väldigt lyckosam. De sista fyra 

veckorna benämndes “slutpraktik” och var något som eleverna såg fram mycket mot och blev lite av 

utbildningens krona. Fler elever än tidigare fick jobb i direkt anslutning till denna APL. Vi såg också fördelar vid 

betygssättning då vi fick in gott om bedömningsunderlag från handledarna.  

Vi kommer inte att göra några stora förändringar av vårt APL utan hoppas på att coronabiverkningarna släpper 

och att det finns ökade möjligheter för arbetsplatser att ta emot APL-elever.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

NTI Gymnasiet i Örebro är en stabil skola med ett tydligt gemensamt mål och gemensamma arbetssätt och 

rutiner. Examensgraden är fortsatt stabil över rikssnittet. Utöver att upprätthålla grundkvalitén så har vi 

identifierat fyra huvudområden som vi kommer att arbeta med kommande läsår: 

● Bedömning och sambedömning 

Vi ser behov av att säkerställa att bedömningen börjar i planeringen och fortsätter att följas upp under 

läsårets gång. Behov av att både planera och genomföra sambedömning har identifierats. Vår 

förhoppning är att det kommer att underlätta arbetet för både personal och elever genom ökad 

tydlighet kring förväntningar och uppnådda resultat. Vi tror också att det kommer att leda till ökad 

likvärdighet vid betygssättningen.  

● Studiestrategier 

Vår bedömning är att eleverna i högre grad behöver få stöd för lärande. Planeringen av kurser och 

lektioner behöver bättre anpassas till elevernas behov och eleverna behöver utveckla strategier för 

sitt lärande. Förväntat resultat är att eleverna når högre kunskapsresultat med mindre individuellt 

stöd och extra anpassningar.  

● Närvaro 

Även kommande läsår kommer närvaro att vara ett fokusområde. Vi har de senaste åren utvecklat vårt 

arbete främst på åtgärdande nivå och nu tar vi ett grepp även på främjande och förebyggande nivå. Vi 

hoppas på att se mätbar ökad närvaro men framför allt att eleverna upplever skolan som 

meningsfullare och att de når högre kunskapsresultat.  

● Green tech 

Genom att fokusera på grön teknologi förväntar vi oss att eleverna känner större engagemang och 

ökad motivation. Vår definition av green tech är: “Teknik vars användning är avsedd att mildra eller 

vända effekterna av mänsklig aktivitet på miljön”. Eleverna får alltså vara med och arbeta för att lösa 

en av mänsklighetens största utmaningar.  
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OM NTI GYMNASIET  

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

NTI Gymnasiet i Örebro är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av NTI Gymnasiet som huvudsakligen 

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

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

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

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

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

 

Om NTI Gymnasiet Örebro 

Utbildningar och elever 

Skolan har tre nationella gymnasieprogram med en inriktning per program: 

● Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik (TEINF) 

● El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 

● Estetiska programmet med inriktning estetik och media (ESEST) 

Teknik- och estetiska programmen är studieförberedande och el- och energiprogrammet är yrkesförberedande. 

För att bättre spegla innehållet i programmen kallar vi el- och energiprogrammet för NTI IT & Nätverk och det 

estetiska programmet för NTI Design & Media. Teknikprogrammet kallas NTI Teknik. Vi har även 

introduktionsprogram i form av programinriktat individuellt val på el- och energiprogrammet och på estetiska 

programmet.  

Ungefär hälften av eleverna bor i Örebro kommun, resterande i kommuner i region Örebro län. De flesta 

eleverna är killar med intresse för IT och teknik.  

 

Program Inriktning Antal elever åk 
1 

Antal elever åk 
2 

Antal elever åk 
3 

Totalt 

EE-programmet Dator- och 
kommunikaiton

steknik 

24 
 

25 26 75 

TE-programmet Informations- 
och 

medieteknik 

29 24 18 71 

ES-programmet Estetik och 
media 

6 9 8 23 

IMVEE  2 2  4 
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IMVES  4   4 

Totalt*  65 60 52 177 

*Antal elever oktober 2021 

Personal 

Skolan hade under läsåret 12,5 heltider pedagoger, 3,3 övrig personal. Elevhälsan bestod av specialpedagog (80 

%), skolkurator (20 %) och skolsköterska (20 %). Skolans studie- och yrkesvägledare arbetade 20 %. 

Administration och skolledning bestod av en rektor på heltid, en biträdande rektor som även undervisade 50 % 

och en administratör på 50 %. Skolan hade även en vaktmästare/tekniker 40 %. Totalt arbetade 22 personer på 

skolan.  

 

Organisation 

Skolan leds av rektor som tillsammans med biträdande rektor och två arbetslagsledare utgör skolans 

ledningsgrupp. Elevhälsan består av specialpedagog, skolkurator och skolsköterska. Lärarna var organiserade i 

två arbetslag ett för IT-programmet och ett för Teknik- och Design-programmet. Den administrativa personalen 

var skoladministratör (50 %) och tekniker (40 %).  

 

Bild 1. Organisationsschema NTI Gymnasiet Örebro 

 

Arbetet på skolan är uppdelat i två delar: utvecklingsorganisation och arbetsorganisation.  
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Arbetsorganisationen omfattar organisatoriska strukturer som möjliggör samarbete mellan lärare och mellan 

lärare och elevhälsa mm. Hit hör fasta gemensamma arbetssätt och rutiner, tjänsteplanering och 

arbetsfördelning men också möten i programlag och mellan lärare och elevhälsa. Det handlar alltså både om 

att skapa organisatoriska strukturer som stödjer och underlättar det pedagogiska vardagsarbetet. Detta 

minskar risken för att problem uppstår och underlättar arbetet när störningar sker. Verksamma behöver även 

veta hur de ska agera om de stöter på problem. På så sätt kan man frigöra tid och energi för utvecklingsarbete.  

Utvecklingsorganisationen kännetecknas av en arbetskultur som främjar gemensamt systematiskt lärande och 

förändringsarbete. Här strävar man efter att lära om och förstå hur den pedagogiska verksamheten bidrar till 

eller hindrar elevers lärande och hur olika problem kan uppstå. Dessa lärdomar ska sedan leda till handling och 

förändring av undervisningspraktiker och förbättringar av arbetsorganisationen. Rent praktiskt sker detta 

arbete på tid utanför läsåret men också i våra lärande team som träffas veckovis. Vi har särskild tid avsatt för 

just utvecklingsarbete. 

Lokaler 

NTI Gymnasiet Örebro har sina lokaler i en gammal regementsbyggnad i centrala Örebros västra del (Väster 

Park). Under sommaren 2021 påbörjades en ombyggnation och omdisponering av ytorna. Planen var att flytta 

verksamheten från våning 2 och 3 till våning 1 och 2. Syftet var att skapa en mera attraktiva och 

ändamålsenliga lokaler. I samband med arbetet skulle alla ytskikt renoveras. Tyvärr blev arbetet kraftigt 

försenat och i vid skolstart var det inte möjligt att flytta ner till våning 1. Vi kunde fortsätta att använda 

lokalerna på våning 3 och löste den dagliga driften. Hela hösten påverkades av bygg- och renoveringsarbetet 

och vi fick till stor del fokusera på kärnverksamhet och ställa utvecklingsarbete åt sidan. I november kunde vi 

lämna våning 3 och flytta in på våning 1 där vi bland annat har ett nytt och större Makerspace.  

Delar av ombyggnationen var inte klar och temporära lösningar för bland annat brandskydd i form av tillfälliga 

dörrar monterades.  

Trots de störningar som ombyggnationen medförde hade vi ändamålsenliga lokaler för skolans olika program. 

Vi har makerspace, medialab, datorsal, kommunikationslab och laborationsal för naturkunskap och kemi. Vi 

disponerade totalt 1699 kvm under läsåret.  

Skolmat serveras i skolans matsal. Maten levereras färdiglagad av Restaurang Stubbengatan som också håller 

med personal i matsalen. Idrottsundervisningen sker på Tegelbruket som är ett allaktivitetshus (idrottshallar, 

gym, bibliotek, studieförbund, klätterhall och skateramper). Tegelbruket ligger 600 m från skolan. Skolbibliotek 

finns på skolan med litteratur på svenska och engelska, även lättläst. Biblioteksavtal finns med Tegelbrukets 

bibliotek.  

Lokalerna har rymliga korridorer med gott om utrymmen för eleverna utanför lektionstid.  
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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 

 

Upplevd kvalitet 
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