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REKTOR HAR ORDET 

Jag inleder med att tacka alla medarbetare på NTI Gymnasiet Sollentuna för ett riktigt bra läsår, ni har min 

beundran. Vi gick in i detta läsår med höga målsättningar trots en coronapandemi som fortfarande störde 

verksamheten på olika sätt, men fokus var tydligt, vi skulle leverera bättre undervisning och starkare kvalité och 

bättre resultat. Vi lyckades!  

Vi lade upp målsättningar om att förverkliga en gymnasieupplevelse för samtliga elever, att skolan skall bli en 

plats där man både växer kunskapsmässigt som elev, men också får minnen för livet tillsammans med sina 

klass- och skolkamrater. I det här arbetet har vi upprättat en tydlig färdplan under ledning av vår nyutnämnda 

“mervärdesgeneral”. Allt för att inte missa detaljer och hålla kurs i detta arbete.  

Vi ställde upp höga förväntningar att stärka tryggheten på skolan, och i detta arbete tog vi viktiga kliv framåt 

och kommer fortsätta det under kommande läsår, vi blir inte nöjda förrän samtliga elever känner sig trygga i 

skolan och i skolans lokaler och på sociala nätverk.  

Läsåret 21/22 var också sista året för skolans handelsprogram, och det var lite vemodigt att tacka 

handelseleverna på studentdagen. Vi är glada för de fina rapporter vi nu får om tidigare elever som gör 

framsteg i olika branscher, direkt efter gymnasiet. Bra jobbat!  

Som rektor är jag stolt, nöjd men inte färdig! Otåligt trampar vi vidare och för mig i mitt pedagogiska ledarskap 

har jag för detta läsår blickat in mig på matematikundervisningen. Skolan deltar i NTI Gymnasiets nationella 

satsning, men NTI Gymnasiet Sollentuna spänner bågen ytterligare och testar tvålärarskap i tre 

matematikkurser, kurser som lärarna i allmänhet säger eleverna har svårast i. Målet är såklart högre resultat i 

matematik, fysik och därmed ökad examinationsgrad för skolans elever. Läsåret 21/22 fick 88% 

gymnasieexamen, med ökade resurser inom matematiken skall vi stärka detta ytterligare.  
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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 

 

 

Trots coronapandemi som sätter tryck på verksamheten på olika sätt så har vi kunnat leverera lika hög 

examenationsgrad som året tidigare. En förklaring är våra heltidsmentorer och vårt EHT som arbetat tätt med 

lärargruppen under hela läsåret med fokus på elevernas gymnasieexamen och måluppnåelse. Vi kan konstatera 

att NTI Gymnasiet Sollentuna följer rikssnittet och har högre andel examen hos flickorna än pojkarna och i vårt 

fall har 100% av vår lilla flickgrupp fått examen.  
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM) 

 

Resultatet har stärkts något på EE medan resultaten sjunkit dramatiskt på HA programmet.  

ANDEL MED GYMNASIEINTYG INTRODUKTIONSPROGRAM 

 

Vi har bara haft en sådan elev och är därför inte mycket att kommentera i nuläget.  

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 
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Vårt genomsnitt har tyvärr sjunkit med 0,5p och det är såklart tråkigt. Förklaringen är en stor dipp på 

handelsprogrammet som sjunker från 15,3 till 13,0. Ett program som nu är avvecklat på skolan, som ett led i 

harmoniseringen av program som sker inom NTI nationellt. Men också på IT-programmet sjunker betygssnittet 

något.Jag ser två förklaringar på detta och jag är glad att vi är på rätt väg. För det första har det visat sig 

nationellt att coronapandemin drabbat elever med stora utmaningar mer. Vi hade lärarbyten och annat som 

påverkade programmet i stort. Vi kan dock se och konstatera att på handelsprogrammet  På IT-programmet är 

nedgången för liten för att kunna ge konkreta förklaringar. I år har vi en stark lärargrupp som vi tror kommer 

lyfta resultaten även där. I redovisningen av den genomsnittliga betygspoängen kan vi också skönja högre betyg 

för våra flickor, men att i den här statistiken finns också redovisat våra elever på HA-programmet som haft det 

svårt under pandemin och fått vikande resultat. På HA-programmet hade vi ett flertal av skolans flickor. Ändå 

glädjande att de fått sin examen.  
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SAMTLIGA ELEVER  

BETYGSFÖRDELNING 

 

Små variationer sett till betygsfördelningen för samtliga elever.  

 

Över tid ser resultaten jämförbara ut. Variationer tenderar att förklaras på individnivå.  
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BETYGSFÖRDELNING MA, ENG, SV OCH GY-ARBETE  

Matematik 

 

 

Engelska  
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Svenska  
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Gymnasiearbete 

 

 

KOMMENTAR ANGÅENDE BETYGSFÖRDELNINGEN  

Rent generellt kan vi se att flickor har bättre betyg än pojkar vilket överensstämmer ganska väl med hur det ser 

ut i Sverige i stort. Börjar vi titta på våra ämnen och se trender i ämnena Ma, En, Sv och Gy-arbete så kan vi se 

att resultaten har stärkts i Sv/Sva och blivit sämre i En. I matematiken har vi sett att resultaten stärkts i de 

svåraste kurserna men samtidigt försämrats på Ma3c och Ma1a:1.  

RESULTAT NATIONELLA PROV 

NTI Gymnasiet redovisar varje år resultaten på den nationella proven, vilket är en signal om kunskapsnivån i de 

sk. “kärnämnena”. Nedan presenteras data för årets resultat i jämförelse med resultaten vt19.  
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KOMMENTAR: 

Skolan har utmaningar i kurserna Ma1a:1 och Ma3c och vi ser att skolan har en allt för stor andel underkända 

prov i just dessa två matematikkurser. Jag kan också konstatera att skolan stärkt sina resultat i Sv/Sva och det 

är glädjande.  
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NORMER OCH VÄRDEN 

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

2. ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN 

 

Det är såklart lätt att säga att resultatet är i princip identiskt sedan 2020, för så är det såklart. Men i den 

arbetsplan vi nu arbetar fram är trygghetsmålet det mest prioriterade målet för året. Vi har satt delmålet på 

95% trygghet, och orsaken är lätt att förstå. Otrygga elever kan inte nå sin fulla potential och i värsta fall kan 

börja lida av psykisk ohälsa. Vi är inte nöjda med detta och har en rad åtgärder för att stärka resultatet till nästa 

år och öka attraktiviteten ytterligare som skola. På NTI Gymnasiet Sollentuna skall samtliga elever känna sig 

trygga och få studiero. Ändå roligt att kunna konstatera att eleverna i allt större utsträckning tycker att de 

behandlar varandra på ett bra sätt.  
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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 

Skolans befintliga organisation har legat fast under lång tid och från början av förra året har vi trimmat olika 

delar. Vissa saker har varit speciellt viktiga att implementera och följa upp. Nedan specificeras detta lite 

tydligare.  

För det första har det varit viktigt att verkligen stötta lärargruppen i deras roll som lärare för en tämligen 

spretig elevgrupp. Rektors ledarskap har handlat om att aktivt lyssna på de behov som lyfts och möjliggöra de 

idéer lärarna själva tagit fram. Bra idéer skall förverkligas.  

För det andra har rektor och skolledning aktivt följt upp på grupp och individnivå de 

undervisningsutvärderingar som gjorts, samt den mer täckande elevenkäten. Detta för att vara systematisk och 

detta för att faktiskt diskutera de mönster vi kunnat se, och därigenom råda bot och implementera nya grepp.  

För det tredje vi gemensamt verkat för att examinationsgraden skall vara i självklart fokus och att varje elev 

skall nå sin fulla potential. I analyser av elevgrupperna läggs stort fokus på trender och avvikande inslag, 

exempelvis om en elev inte når målen trots att närvaron är mycket god. Sådant skall omedelbart hanteras 

eftersom det avviker från trenden.  

För det fjärde vill vi  att fokus på kärnverksamheten och undervisningen skall smitta av sig på hela lärargruppen, 

och att varje elev därigenom ser ett mervärde i att komma till skolan varje dag.  

Rektors  bedömning av årets arbete är att vi kommit långt, en god samsyn i hela kollegiet och att fokus för 

nästa läsår 2022/2023 är att höja närvaron. Skolans förändrade  organisationsmodell där förstelärarna leder 

lärteam, specialpedagog “elevfokus” och programansvariga “programfokus” har utvecklat skolans kvalité 

markant.  

I den nya organisationsmodellen  leds EHT av bitr. rektor, vilken också är EHT:s närmaste chef. Med denna 

förändring blir beslutsgången snabbare, vi får ännu bättre genomlysning av eleverna och ett tätare samarbete 
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mellan EHT och lärargrupp. Inom det systematiska kvalitetsarbetet och de enkäter som genomförs under det 

kommande läsåret så skall det bli intressant att följa upp detta.  

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 

NKIs övergripande resultat visar en ökning med 9 procentenheter jämfört med föregående läsår gällande 

nöjdhet med undervisningen. Rekommendationsgraden har ökat med 3 procentenheter jämfört med 

föregående läsår. Nöjdhet med skolan som helhet har fått en ökning med 8 procentenheter. 

Kurserna planeras utifrån styrdokument, examensmål och gemensamma mål. Vid läsårets början fördelades 

undervisningstiden utifrån en timplan utifrån kunskap om elevernas behov. Sett till skolans elevresultat, har 

mer undervisningstid lagts på engelska, matematik och svenska. Upplägget är annars traditionellt. Lektionens 

längd och fördelning justerades utifrån lärarnas egna pedagogiska upplägg och önskemål. Under läsårets gång 

justerades tiden utifrån behov och oförutsedda händelser som gjorde att vissa ämnen/kurser behövde mer tid. 

Den garanterade undervisningen stämdes av med jämna mellanrum.  

Utifrån ett elevperspektiv kan vi se att eleverna generellt sett är nöjda med undervisningen. Detta stöds av 

goda resultat i undervisningsutvärderingarna. Medarbetargruppen har också fått arbetstid till att analysera och 

diskutera resultat från undervisningsutvärderingar och elevenkäten. Systematiska analyser som behandlas och 

bearbetas i hela medarbetargruppen.  Detta för att se vad som lyckas bra och för att fånga upp eventuella 

utvecklingsområden i vår undervisning eller arbetssätt, utifrån elevernas åsikter i enkäterna.  

Lärarna arbetar formativt med planering och genomförande av utbildningen. Lärarna arbetar utifrån en tydlig 

planering i Classroom utifrån samma modell på ett likvärdigt sätt. Stor vikt har lagts i att skapa samsyn i 

lärargruppen med gemensamma regler för arbetet i Classroom och i undervisningen i stort. Det fina 

samarbetet i lärargruppen präglar årets arbete och är förklaringen till den tydliga uppgången.  

I år har kollegiet också implementerat verktyget Studybee och arbetat systematiskt inom ramen för det 

kollegiala lärandet med detta.  Verktyget möjliggör bättre överblick över elevernas studiesituation samt 

möjliggör bättre kommunikation mellan elev och lärare samt en bättre överblick för lärargruppen. Arbetet med 

Studybee kommer fortsätta detta år med fokus att verkligen sätta in elever och vårdnadshavare i det.  

Undervisningsutvärderingarna  visar att eleverna är mer nöjda med frågan “läraren gör det tydligt för mig vad 

som krävs för att nå de olika betygsstegen”.  

Kollegialt lärande; samplanering och sambedömning har möjliggjorts genom gemensam mötestid med fokus på 

samplanering och ämnesövergripande projekt. Det finns många exempel på vad detta gjort för undervisningen i 

stort, men lärarnas samplanering har också möjliggjort bättre studieresultat i stort. Ett talande exempel som 

visar hur vi förenar samplanering och bättre studieresultat är samarbete med svenska 3 och handelkurserna, 

där handelseleverna fick hålla ett säljande tal i vilket de behövde representera sitt APL-företag.  

För att dokumentera vilka prövningar som genomfördes under läsåret skapades ett prövningsdokument där 

varje prövningsläraren uppdaterade allt eftersom prövningen fortlöpte så att både skolledning och mentor 

kunde följa hur det gick. 
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Examensmålen genomsyrar undervisningen i och med att teknikelever förbereds inför vidare studier och de 

krav som ställs på dem då medan It-elever förbereds inför ett arbetsliv i sin bransch. Exempelvis har centralt 

innehåll i matematik, kemi och programmering anpassats till TE-programmets examensmål, såsom 

problemlösning. På så sätt knyts ämnena ihop med examensmålen som helhet. Gynnar eleven också i andra 

sammanhang; problemlösning är en viktig förmåga som är central inte minst i vidare tekniska studier och -

arbetsliv.  

All matematiskt utbildning planeras med målet att ge eleverna verktygen för att kunna lösa matematiska 

problem oavsett struktur och område, samt att de ska vänjas till hur matematisk utbildning ser ut och 

genomförs på högskolor. I tvärvetenskapliga ämnen såsom fysik, kemi och naturvetenskap planerat 

utbildningen för att koppla samman det teoretiska innehållet med praktiska exempel och situationer där du 

stöter på teorin i vardagen. Ovanstående är direkt överförbart även till andra kurser, såsom programmering. 

Också på IT-programmet har centralt innehåll i matematik anpassats till IT-programmets examensmål. 

Yrkeskurser är anpassade efter realistiska scenarion vilka ger kunskaper som är eftertraktade på 

arbetsmarknaden, vilket i slutändan leder till anställningsbara elever. Vidare matchar examensmålen 

kompetenshöjningen hos eleverna på IT-programmet vad avser certifieringar i branschledande 

tekniker/program/operativsystem.Eleverna har i sina yrkeskurser getts möjlighet att använda och konfigurera 

dator och nätverksutrustning av flertalet olika märken och av olika ålder. De har även fått installera, 

konfigurera och jämfört mjukvara från olika tillverkare (till exempel olika operativsystem). Detta för att 

förbereda dem för att snabbt kunna anpassa sig till just den utrustning de kan stöta på i deras kommande 

arbetsliv, i enlighet med examensmålen. 

APL har arbetats med systematiskt och målinriktat utifrån ett flödesschema med en tydlig struktur. APL:en har 

utgått från branschens behov. Tydliga mål har satts redan innan APL-perioden börjar. APL syftar till att dels ge 

eleverna ny kunskap på en riktig arbetsplats, men också att befästa redan erhållen sådan. Att “planera-

genomföra-utvärdera” där resultat dokumenteras skapar inte bara förutsättningar för goda gymnasiearbeten, 

utan också att vänja eleverna vid dokumentationskravet i branschen i stort. Vidare ger trepartssamtal mellan 

arbetsplats, elev och skola  möjlighet för skolan att anpassa kursinnehåll att matcha dagens IT-landskap i 

Sverige, Europa och världen i stort. 

För handelsprogrammet har exempelvis kursen naturkunskapen genomförts med handelsprogrammets 

examensmål i åtanke, exempelvis genom att eleverna fått arbeta projektbaserat. Alla handelskurser utgår från 

examensmålen, det centrala innehållet matchar väl. Genom ung företagssamhet och APL har många av delar av 

examensmålen uppfyllts.                   

Lärargruppen har genom året jämfört arbetssätt och har haft en löpande dialog om hur utbildningen kan 

utvecklas för att öka elevernas nyfikenhet och motivation. NMI har visat  höga, goda siffror kring kollegialt 

lärande och att vi ger varandra inspiration och lär oss av varandra samt att vi utbyter erfarenheter på ett gott 

sätt, genom exempelvis auskultationer. 
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För lärargruppen generellt upplever de utmaningen i heterogena klasser med många olika behov av 

anpassningar. Ett viktigt generellt recept som kollegiet enats kring är framtagandet av gemensamma 

lektionsstrukturer som skapar tydlighet. Också ordningsregler och ett tydligt klassrumsledarskap har varit 

gynande. Eleverna ser trots detta arbete ett ökat behov av stöd det stöd och tydliga extra anpassningar.  

Ledning och stimulans är viktiga komponenter i en god undervisning, vilket möjliggjorts genom exempelvis 

planering av kurserna på ett differentierat sätt, med en kursplanering som innehåller olika moment, relevanta 

utifrån såväl kursmål som elevernas intresse, arbetsmarknadens behov med mera. 

Undervisningsutvärderningarna som genomförts  visar att eleverna är nöjda med lärarnas förmåga att variera 

undervisningen och ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Innehållet har försökt göras 

relevant med praktik som varvas med teori. Exempelvis har IT-kurser kopplats till certifieringar. I 

programmering har spelutveckling skapat nyfikenhet och  och möjligheter att segmentera komplicerade 

problem i mindre och lättare genomförbara delar. Engineeringkurserna till högskolan såväl genom arbetssätt 

som innehåll, struktur- och innehållsmässigt. I kurser som historia och religion har klasserna gjort regelbundna 

studiebesök. 

Genom att arbeta med ett varierat arbetssätt för att fånga upp alla elevers styrkor och att alla elever får visa sin 

potential. Uppgifter har anpassats utifrån elevernas olika ambitioner och betygsnivåer, som stimulerar såväl 

högpresterande som svaga elever. Också ett öppet, nyfiket klassrumsklimat är viktigt. Liksom att skapa en 

tillåtande lärmiljö där det är okej att göra fel. NKI visar en resultatförbättring på frågan “jag kan få extra hjälp 

om jag behöver det”, en ökning med 3 procentenheter, ett bättre resultat jämfört med Academedia i stort. 

För lärargruppen generellt upplever de utmaningen i heterogena klasser med många olika behov av 

anpassningar. Skolans specialpedagog har som roll att leda skolans elevfokusmöten och genom dem fånga upp 

de anmälningar som kommer in från lärargruppen.  Som specialpedagog har hon rollen att bistå med 

pedagogisk hjälp till lärargruppen, i deras arbete med elever med särkilda behov.  Skolan arbetar med 

regelbundna elevavstämningar där varje elev genomlyses av hela lärargruppen, för att nå elevernas fulla 

potential. Verktygen EWS och Studybee Insights har använts för att på ett strukturerat sätt snabbt snappa upp 

elever som har behov av extra stöd. 

Rektor ansvarar för att följa upp åtgärdsprogram och handlingsplaner som tagits fram i ledningsgruppen och 

EHT.  

Många elever behöver extra stöd och genom specialpedagog och speciallärare, finns också kunskap i extra 

anpassningar. Lärargruppen ser ökat behov av att fortsätta arbetet med samsyn i struktur och ledarskap i 

klassrummet.  I år har tvålärarsystem i HA19 har fallit ut väl, med bättre examensgrad än väntat.  Nästa år ökar 

lärartätheten genom ett tvålärarsystem i matematikkurserna. Skolan behöver också arbeta med inre 

motivation för att förbättra närvarograden. Elevperspektivet kommer att lyftas under nästa års lärteam i högre 

grad än föregående år. Vi behöver också på ett ännu mer systematiskt sätt arbeta med Studybee Insights 

tillsammans med speciallärare och specialpedagog. 
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Specifika ämnesområden finns inom områdena svenska, teknik och programmering där fokus läggs på att 

belysa och problematisera könsstrukturer, normer, etnicitet och genus. Språklärare arbetar aktivt med att 

variera språket och inkludera diverse könsstrukturer i litteraturen som läses. Spelutveckling under 

programmering problematiseras ur ett demokratiskt perspektiv, där genus och etnicitet tas med i 

beräkningarna vid skapandet av gränssnitt, säljbarhet för målgrupper etc. Teknik 1 har ämnesområdet Etik & 

Genus som syftar till att synliggöra könsnormer inom gymnasieskolan samt alla utbildningar och yrken som rör 

teknik. 

 Föreläsningar utanför ordinarie kurser erbjuds eleverna för att ge dem en bredare överblick på olikheter i 

samhället t.ex Mary med “Lika olika” samt besök från RFSU. 

En utmaning för skolan är antalet få flickor. Skolan behöver arbeta med jämställdhetsfrågorna och minst all 

form av kränkande behandling, inte minst i de förda vokabulären som förekommer i skolans homogena 

pojkklasser. Skolans tjejgrupp som leds av kurator är ett exempel, men fortsatt arbete av heltidsmentorerna 

och lärargruppen är nödvändigt. Under året arrangerades ett Girls in Tech evenemang, där företag och tidigare 

elever bjöds in för att tala om sin väg in i teknikbranschen. Det hölls även workshops kring teknik. Trots 

marknadsföringsarbete föll det ut i att endast en tjej utifrån kom till eventet, men den inspirerande kvällen 

uppskattades av skolans elever och lärare som närvarade.  

Generellt har våra resultat i NKI angående frågorna kring upplevelse av trygghet och studiero marginellt 

förbättrats jämfört med tidigare år.  Jämfört med andra NTI gymnasier och Academedia gymnasium i helhet 

ligger vi på många av dessa frågor sämre till än snittet, ofta mellan fem till tio procentenheter lägre. På den 

specifika frågan “jag känner vi trygg i skolan” har vi försämrats med två-tre procentenheter. Den upplevda 

tryggheten hos skolans elever är vårt främsta mål under läsåret 2022/2023.  

 

Kollegialt lärande på NTI Gymnasiet Sollentuna 

Lärteam har under läsåret 21/22 fokuserat på att implementera verktyget Studybee, ett tillägg till Classroom 

som skolan använt sedan några år tillbaka. Lärteamstillfällena har haft en tydlig ram och struktur och 

organiserats enligt en varannan vecka-modell med 2h måndagar 15-17. Varannan måndag har 

lärteamstillfällena varit så kallade “elevfokusmöten” ledda av mentorer och specialpedagog. 

Under junidagarna 2022 genomfördes en utvärdering av lärteamsarbetet HT21 och VT21. En diskussion fördes 

om framgångsfaktorer, förutsättningar liksom utvecklingsområden framåt. Resultaten från NMI tillsammans 

med junidagarnas diskussioner, visar att Studybee som program haft vissa tekniska brister. Samtidigt har 

majoriteten av kollegiet varit mycket nöjda med lärteam och implementeringen av Studybee.  Valet av metod 

har varit framgångsrikt; det har funnits goda förutsättningar att lära kollegiet om hur Studybee använts och 

resultatet har fallit ut väl. 

Det har funnits goda motiv för kollegiet att delta i det kollegiala lärandet genom Lärteam. Att samarbeta genom 

lärteam har varit en god möjlighet för lärarna att utbyta tankar och erfarenheter, kärnan i det kollegiala 
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lärandet. Varje lärteamstillfälle har innehållit diskussioner, men också information och fortbildning. Ett av 

målen med lärteamsmötena var att öka känslan av gemenskap i gruppen, efter en tid av 

organisationsförändring och rektorsbyte. Det är svårt att utvärdera detta, men vår slutsats som förstelärare är 

att gruppen har ett gott samarbete och god gemenskap. NMI visar en generell förbättring jämfört med tidigare 

läsår gällande nöjdhet över det kollegiala lärandet, strukturen för denna samt en förbättring av utbytet av 

lärarefarenheter och stöttning. 

 

Det kollegiala lärandet har innehållit både teoretiska och praktiska moment. Auskultationer genomfördes i 

mars-april VT22, ett mycket uppskattat och framgångsrikt moment. Auskultationer, tillsammans med 

gruppdiskussioner, är det som skattats högt utifrån nytta och användbarhet i utvärderingsenkäten. De frågor 

som specifikt riktats mot auskultationerna visar att dessa varit mycket uppskattade och att de fungerat mycket 

väl. Metoden har varit framgångsrik; majoriteten av lärarna berättar i undersökningen att de haft nytta av 

lärdomarna genom auskultationerna i sin egen undervisning. Flera tar upp att de önskar fler 

auskultationstillfällen. 

Slutsatser 

Implementeringen av Studybee, liksom auskutationerna, har resulterat i ett mer systematiskt arbete med 

dokumentation, feedback och uppföljning av elevernas prestationer. Idag arbetar skolans lärare systematiskt 

med Classroom, Studybee, formativ feedback, bedömning och dokumentation. Likvärdigheten och 

transparensen har ökat, liksom tryggheten i vetskapen att varje elev får framåtsyftande, formativ feedback. 

Lärteam har haft en struktur som gynnat det kollegiala lärandet; en struktur som förstelärare tar med sig till 

nästa års utformning av lärteamsmötena. 

 I dagsläget har ena försteläraren deltagit på veckoliga ledningsgruppsmöten. Ett utvecklingsområde för nästa 

års lärteam är att det finns en ännu mer tät dialog mellan förstelärare och rektor. Ett ytterligare fokusområde 

för nästa lärteam är en tydligare koppling mellan de behov som synliggjorts i det systematiska kvalitetsarbetet, 

samt genom input från EHT och mentorer som önskar ytterligare arbete med Studybee utifrån ett elev- och 

vårdnadshavareperspektiv. Detta blir fokus för kommande läsårs lärteam. En framgångsfaktor för detta skulle 

vara en tätare dialog mellan kollegium och EHT. 

Bedömning och betygsättning 

Organisering av bedömning och betygsättning 

Skolan har i sitt utvecklingsarbete av betyg och bedömning nu implementerat verktyget Studybee. Verktyget 

avser skapa ökad tydlighet för medarbetargruppen på NTI Gymnasiet Sollentuna, men på sikt förtydliga för 

elever och vårdnadshavare hur det går för eleverna i de olika kurserna. Ett verktyg som således dels ökar 

transparensen i den formativa bedömningen och på sikt förstärkta kunskaper och resultat. Det här blev ett 

naturligt nästa steg för att stärka eleverna inre motivation och skapa “lust att lära”.   
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Vidare har lärargruppen fortsatt stöd med betyg och bedömning inom det regionala samarbetet SKÖVE1. 

Kontakt med andra ämneslärare av det slaget är fundamentalt viktigt för små skolor såsom NTI Gymnasiet 

Sollentuna. Inte minst kräver arbetet med de nationella proven samarbete mellan ämneskollegor  och hittar 

lärargruppen inom det regional samarbetet SKÖVE. I undersökningar ser vi att satsningarna ändå varit rätt och 

eleverna ser en förbättring i detta arbete. Under kommande läsår blir skolverket nya riktlinjer/allmänna råd 

avseende betyg och bedömning en frågeställning som måste behandlas inom detta samarbete och på skolan 

lokalt. Ett arbete som redan har inletts inom ramen för det kollektiva lärandet.  

Gällande bedömning och APL har arbetat med LoopMe fortsatt. I LoopMe har eleverna skrivit  ner sina arbeten 

och uppgifter baserat på deras APL-uppgifter, som ligger till underlag för bedömning som görs i samråd med 

APL-handledare. LoopMe är ett bedömningsstöd och fungerar som en samlingsplats för APL, som bearbetats av 

APL-samordnaren. Under trepartssamtalen har man utgått från LoopMe samt dokument framtagna av 

programansvariga. Senaste APL-perioden visar att arbetet utifrån LoopMe fungerat bra, särskilt för elever som 

legat på gränsen till ett icke-godkänt betyg, samt höjt upp betyg hos elever som legat mellan betygssteg. Detta 

arbete fortsätter nästkommande läsår. Jag kan också konstatera att vår APL-verksamhet håller hög klass. Dels 

att de facto samtliga av våra elever har fina APL-platser i Sverige, i våra egna lokaler eller utomlands inom 

ramen för Erasmus. Resultaten av våra elever har varit mycket goda och det är jag stolt över. Jag kan också 

glädja mig åt att vid granskning av skolans APL-verksamhet som gjorts av Skolinspektionen fanns absolut 

ingenting mer att önska från deras sida. Kvalitén är således god och vi ser fram emot nytt läsår.  

Utvärdering av bedömning och betygsättning 

 

 

Resultaten visar att lärarnas undervisning förbättrats under året. Viktigt är dock att påpeka att ovannämnda 

siffror baseras från undervisning som delvis varit i fjärrmiljö. Det skall bli otroligt roligt att följa undervisningen 

under läsåret 22/23, vilket blir första läsåret sedan 2019 som är intakt. Men trots delvis fjärrundervisning så har 

våra resultat stärkts och min förklaring är att vi arbetat stenhårt inom ramen för det kollektiva lärandet med 

undervisningskvalité. I egenskap av rektor har jag haft det som den tydligaste värdemätaren på solans kvalité 

och något som följts upp i samtliga medarbetarsamtal. Som pedagogisk ledare har jag aktivt varit ute på 

 
1 SKÖVE är vårt regionala samarbete mellan skolorna: NTI Gymnasiet Sollentuna, Karlstad, Örebro, Västerås och 
Eskilstuna. 
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lektionsbesök och följt upp alla synpunkter som inkommit med fokusgrupper från klasserna i fråga. Insatser 

som jag tror är viktiga för att utveckla undervisningen på skolan. Under läsåret har också förstelärare haft som 

uppdrag att implementera och följa upp de aktiviteter som lärargruppen gemensamt betultat göra. 

Regelbunden avstämning med skolledningen har skett inom ramen för skolans ledningsgrupp där ena 

försteläraren är representerad. Faktum är att just förstelärarrepresentant i skolans ledningsgrupp instiftats 

under året, med syfte att stärka undervisningen på skolan. Undervisningen har blivit direkt föremål för 

ledningsgruppens operativa arbete på veckobasis.  

 

Undervisingen har också stärkt genom att lärargruppen fått regelbunden mötestid för sambedömning och 

samplanering. Vidare har lärargruppen  fått sambedöma i regionsamarbetet SKÖVE, vilket hjälpt inte minst för 

engelsk- och svensklärarana. 

KOMMENTAR/ANALYS AV LIKVÄRDIG BEDÖMNING OCH KORRELATIONEN MED DE NATIONELLA PROVEN:  

 I år har vi också återigen kunnat genomföra de nationella proven i ma/en/sv. Ett mycket glädjande inslag som 

blir en viktig ingrediens för att skapa samsyn och mäta kunskapsnivån. I den genomförda analysen av de 

nationella proven samt de satta betygen blev bedömningen att våra elevers betyg överensstämmer mycket väl 

med de resultat de fått på de nationella proven. Analysen gjordes både av antalet satta F och hur många A som 

satts. Våra elevers kunskaper vilar på stabil grund och det känns mycket bra.  Ett viktigt redskap för 

bedömningen av elevernas kunskaper är att jämföra resultaten på nationella proven och de faktiskt satta 

betygen. Nedan går att utläsa en sammanställning av de olika betygsstegen och huruvida de är jämförbara. Det 

finns skillnader i ämnen som En6 och Sv. Förklaringarna ligger mycket i vad som efterfrågas och bedöms på det 

nationella provet och kunskapsutvecklingen över läsåret och kunskapskraven i kurserna, inte alltid kan 

bedömas med exakthet. Lärarna påvisar tidspressen under de nationella proven som negativ påverkan på 

provresultatet. Något som de sällan har i examinationerna som löpande sker under läsåret. I båda ämnena har 

skolan haft legitimerade och rutinerade lärare. Visa också påpeka att jämför vi nationella provresultaten i En6 

vt19 och vt22 så är resultaten tämligen jämförbara.  
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Överlag har vi betyg som står i relativt god paritet med de nationella proven. Vi skall verkligen understryka hur 

väl vi använder de nationella proven som utgångspunkt för elevernas kunskaper och skolan är duktig på att 

använda tiden efter de nationella proven för att spetsa elevernas kunskaper. Det gör vi på ett lyckat sätt.   Det 

är så att säga ett viktigt kvitto på kvalité. Det är också genom dessa resultat som vi ser grunden för den 

matematiksatsning vi nu gör på skolan med tvålärarskap i kurserna Ma1a:1 och Ma3c. Offensiv satsning för att 

råda bot på de utmaningar vi har i matematiken. Till nästa läsår kommer skolan dock göra en lite grundligare 

analys och genomlysning av svenskkurserna där andelen högre satta betyg måste följas upp. Att pandemin och 

fjärrundervisningen haft en påverkan på resultaten är lärargruppens bedömning i nuläget.  

 

Det förekommer ett löpande samarbete över ämnesgränser på skolan vilket gynnar likvärdighet. Exempelvis 

har SKÖVE-programmeringsgruppens tävlingar  ökat samarbetet. Även här har sambedömning genomförts med 

konkret goda resultat. 

Slutsatser 

1. Vi har arbetat aktivt och  fokuserat inom ramen för det kollektiva lärandet med att implementera och 

genomföra de aktiviteter vi haft för avsikt att genomföra i skolans arbetsplan.  

2. Betyg, bedömning och undervisning har under läsåret varit stående punkt för skolans ledningsgrupp i 

och med att förstelärare finns representerat där.  

3. Fortsatt samarbete lokalt på utsatt mötestid har varit viktigt för lärargruppen i stort, och självklart 

ännu viktigare för lärare med mindre rutin inom yrket.  

4. Fortsatt samarbete inom SKÖVE- samarbetet är grundläggande för att lärare som saknar 

ämneskollegor skall bli trygga i sin profession, samt ytterligare ett exempel på stöd för lärare med 

mindre rutin inom yrket.  
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5. Nationella prov och ordentlig resultatanalys av dessa, en grund för kvalitativ undervisning samt betyg 

och bedömning.  

6. Lärargruppen har det gångna läsåret implementerat Studybee för att bli ännu mer transparenta i sin 

bedömning till elev och vårdnadshavare.  Ett viktigt steg för att ge eleverna viktig information om hur 

det går i kurserna och det formativa arbetet på skolan.  

 

ELEVHÄLSOARBETE  

Organisering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsan bestod under läsåret 21/22 av rektor, skolsköterska, specialpedagog, kurator och skolans två 

heltidsmentorer. Elevhälsan hade under läsåret möten en gång varannan vecka för att arbeta med 

förebyggande arbete, kartläggning, beslut om insatser och uppföljning av elevärenden. Elevhälsan har under 

året lyfts av att återigen ha en specialpedagog på plats i arbetet med elever/grupper med särskilda behov.  

Elevhälsans arbete har också stärkts av att närundervisningen mer och mer under läsåret blev vardag. Behovet 

att träffa eleverna fysiskt på plats är ovärderligt för elevhälsans arbete. Under perioden januari - april saknade 

skolans skolsköterska, och under hösten 2021 stördes verksamheten av fjärrundervisning. För skolsköterskans 

arbete blev detta ett avbräck i det viktiga arbete med hälsosamtalen. Detta är högsta prioritet läsåret 22/23 

och skolsköterskan inleder hälsosamtalen i åk2.  

Elevhälsans genomgick också en större organisationsförändring under VT22 då skolan rekryterade ny bitr. 

rektor, vilken blev ansvarig för elevhälsan och elevhälsans medarbetare. En delegering av arbetet från rektor till 

bitr. rektor skedde med det viktiga undantaget att samtliga beslut avseende reducering och beslut om 

åtgärdsprogram fortfarande endast kan göras av rektor. På det här sättet har verksamheten i skolans elevhälsa 

effektiviserats.  

I övrigt fortsätter elevhälsan arbeta utifrån de rutiner som utarbetats under lång tid. Mentor ansvarar för 

planering och genomförande av mentorstiden, som finns schemalagd för varje klass en gång i veckan. 

Mentorerna har i skolans kontinuerliga arbete för ökad skolnärvaro, dagligen kontaktat elever och 

vårdnadshavare för att få eleverna till skolan. Vid behov har eleven också fått komma i kontakt med övriga 

elevhälsan. Uppföljning görs kontinuerligt med elev och vårdnadshavare. Genom kartläggningen i Studybee ( 

EWS:en) -ett nytt verktyg för i år-  har vi följt upp elevernas studieresultat  var 6:e vecka. Det  främsta verktyget 

för att följa upp eleverna har dock varit dokumentet “kartläggningen gym.examen.” som använts under 

elevfokus-möten varannan vecka.  Elevfokus-möten har letts av Specialpedagog och mentorerna. Vi har även 

använt oss av  Schoolsoft där undervisande lärare lägger in kursvarningar. Sammantaget får vi en mer 

övergripande bild av elevernas skolsituation där underlaget från ovannämnda system har resulterat i en 

uppföljning med insatser som  särskilt stöd och åtgärdsprogram.  
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Rektor och kurator genomförde även detta år genomgång av planen mot kränkande behandling och 

diskriminering i samtliga klasser under höstterminen, och verksamhetens LoV-enkät (Likabehandling - och 

värdegrundsenkät)genomförs även den under höstterminen för att snabbt notera arbetsområden som behöver 

hanteras.  I skolans stora elevenkät har vi kunnat se att elevernas ökade förståelse om skolans arbete rörande 

plan mot diskriminering och kränkande behandling, för in skolan i rätt riktning. Under året genomfördes olika 

insatser för att arbeta med värdegrundsarbete och mervärde för eleverna. Inte minst inom Elevrådet 

utvärderades skolas arbete med värdegrundsfrågorna löpande.  

 Utvärdering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsans arbete har synliggjort elevernas behov i ett tidigt skede, vilket bidragit till att eleverna har presterat 

bättre i skolan. Elevhälsan har arbetat med olika aktiviteter som har ökat elevernas mervärde under året.  

Biträdande rektor som ansvarar för elevhälsan har löpande och kontinuerliga operativa möten med 

heltidsmentorerna och övriga professioner för att styra elevhälsans arbete så effektivt som möjligt. Elevhälsan 

såg under förra läsåret vikten av en bra introduktionsperiod för både elever i årskurs ett och årskurs två och 

tre. Därav genomfördes klassaktiviteter vid starten av läsåret för att bygga goda relationer föll mycket väl ut. 

Planeringen av uppstarten behövs göras helst under slutet av vårterminen så att all personal är med i 

planeringen.  

Heltidsmentorernas  arbete bygger annars på deras ansvarar för planering och genomförande av mentorstiden 

som är  schemalagd för varje klass en gång i veckan. Mentorstiden kan genomföras på många skilda sätt. 

Viktiga inslag är exempelvis klassråd och arbete med revidering och implementering av skolrutiner;  policys som 

brandskydd och utrymning; planen mot diskriminering och kränkande behandling samt ordningsregler. Vidare 

används mentorstiden till att informera  eleverna om viktig information samt att fånga in synpunkter från 

eleverna. Mentorerna har också arbetat för riktat särskilt stöd, anpassningar samt även kallat in elever till 

skolan för samtal, och för att stötta eleverna i sitt skolarbete. Skolans specialpedagog flyttade som ett led i 

detta in med sin arbetsplats till mentorsrummet. Detta för att mentorerna och specialpedagogen löpande 

skulle kunna ses kring elever med särskilda behov.  Det vi ser i resultaten är att det extrainsatta stöd från 

Specialpedagog  och mentorer med samarbete med lärare har vi nått högre gymnasieexamen och färre F samt 

högre närvaro. Elevhälsans arbete har lyft eleverna och synliggjort elevernas behov på ett tidigt skede, vilket 

bidragit till att eleverna har presterat bättre i skolan.  

Skolans kurator ansvarade även läsåret 21/22 med föreläsningar givna av Mary Juusela, som uppmärksammade 

etnicitet och identitet  frågor. Detta kommer vi fortsätta göra med Mary Juusela under läsåret 22/23. 

Mentorstiden används också för att arbeta med till exempel gruppdynamik, motivation och andra stärkande 

aktiviteter. Trots pandemin som påverkade verksamheten under senare delen av hösttermin och i början på 

nya året så lyckades skolan genomföra många av sina inplanerade mervärdesskapande aktiviteter. Skolans 

“mervärdesgeneral” kom att bli viktig i detta arbete och exempelvis genomfördes elevaktiviteter som 

halloween, robotchallenge, våffeldag och mycket mera. Tillsammans med skolans elevråd arbetade vi fram 

schackklubb, brädspelskväll, måndag- och tisdagspingis och uppskattade LAN.  
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Ett viktigt verktyg för skolan är de standardiserade elevavstämningarna som görs med skolans lärargrupp två 

gånger om året. Samtliga lärare gör sin bedömning hur det går för respektive elev i deras kurser, samt vilka 

anpassningar de ser att de behöver göra för elever i behov. Mentorer och specialpedagog har också mer 

frekvent använt sig av egna kartläggningsverktyg för att skapa struktur i arbetet mot elevernas 

gymnasieexamen. För vårdnadshavare har fortfarande SchoolSoft varit användbart för att kunna följa 

studieresultat och eventuella kursvarningar. Arbetet har fortsatt även detta år med studietid på 

eftermiddagarna för att ge extra möjligheter för elever i behov av särskilt stöd och för prövningar.  

För elevhälsan och lärargruppen har studiero har varit en viktig punkt att arbeta med. Därför ägnades mycket 

av elevhälsans arbete inledningsvis till att stötta lärarna i detta arbete. 

Elevhälsan ser vikten av en bra introduktionsperiod för både elever i årskurs ett och årskurs två och tre. Det 

behövs en blandning av både information och olika sätt att lära känna varandra. Planeringen av denna behövs 

göras tidigare men är svår då all personal utom rektor och biträdande rektor endast arbetar fem dagar innan 

eleverna börjar..  

 

Slutsatser 

Vi behöver satsa ännu hårdare på en bra introduktion för våra ettor så att de känner sig välkomna och snabbt 

kommer in i de rutiner vi har och vill ha på skolan. Det gäller både arbetssätt och ordningsregler så att lärarna 

slipper lägga så mycket tid på ordningen i klassrummet och istället kan fokusera på undervisningen.  

Elevhälsan ska fortsätta arbetet med att vara synliga i klassrummen. I början av läsåret kommer kurator och 

rektor även det här året att genomför en insatser där kränkningar och diskriminering.  

Mentorer bjuder in till utvecklingssamtal redan vecka 36 - uppstartssamtal- för att säkerställa att alla elever och 

vårdnadshavare upplever att de får det stöd och de anpassningar som gör att de lyckas på bästa sätt. Utifrån 

dessa samtal kan lärarna sedan i det kollegiala lärandet hjälpas åt att hitta arbetsmetoder som undanröjer de 

hinder som finns i klasserna. 

Utifrån Likabehndling- och värdegrundsenkätens resultat kommer vi göra en satsning på etnicitet och identitet 

under kommande läsår. Vi kommer flytta på mötestiden som har elevfokus så att större del av elevhälsan kan 

närvara. Det är framför allt viktigt att hela elevhälsan kan vara med, så även de som arbetar bara någon dag 

såsom Studievägledaren. Verksamheten gynnas om vi alla är införstådda med vilka behov våra elever har då 

det gynnar snabba och effektiva insatser.  

Kommande läsårets aktiviteter ledd av elevhälsan är: 

Augusti - september:  Sex och relationer 

Augusti - Oktober:  Arbete med Likabehandlingsplanen: kränkande behandling och diskriminering. Etnicitet och 

sexuell läggning Mary  

Nov-Dec:  LoV- enkä 

Jan-Feb:  Hjärnkoll ( föreläsning NPF ) 

Mars - april - Gemenskap Sömn och hälsa - skolsköterska genomför ett arbete. 
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SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN  

Organisering av samverkan med omvärlden 

På TE-programmet har vi samarbetat med KTH, mot teknik och programmering. Under flera år har detta 

samarbete vuxit fram vilket fortsätter framöver. Under läsåret har våra elever i åk3 haft ett “fokus framtid” 

tillsammans med mentorer och SYV. Besöket på Linköpings Universitet uppskattades mycket, samt besök av SU 

och KTH. Vi bjöd också in Blekinge Tekniska Högskola till skolan för information om dess skola och utbildningar. 

Ett uppskattat inslag på skolan. Under Ht2021 och i början av Vt2022 begränsades skolans möjligheter till 

gästföreläsningar och annat pga Covid 19. Andra relevanta studiebesök har haft svårigheter att genomföras på 

utsatt tid pga Corona.  Ser vi på Elprogrammet (IT) så har inte programråd ägt rum i den utsträckning vi önskat. 

Elprogrammet (IT) samverkar med andra NTI-skolor, men hela NTI har ingen utarbetad plan för samverkan 

mellan olika IT-program.  

Ett viktigt inslag för NTI Gymnasiet Sollentuna är vårt erbjudande till eleverna i  certifieringar. Vi ser ett stort 

behov av att samarbeta med APL-handledare och därmed knyta kontakter för de viktiga programråden. Men i 

de diskussioner vi haft med APL-platserna kan vi se att arbetsmarknaden skriker efter unga förmågor med 

kunskaper i de senaste programvaran. Vårt arbete med certifieringar är således extremt prioriterat och bra. I 

interna granskningar av NTI Gymnasiets arbete med certifieringar så lyckades NTI Gymnasiet Sollentuna bli 

tredjen bästa NTI Gymnasiet i Sverige. Så bra var vi läsåret 21/22!  

Men för oss är det ännu viktigare att  fortsatta utvecklingsarbetet med  APL; APL-platser ska fortsätta vara 

programspecifika. Vi försöker erbjuda praktikplatser som matchar elevernas program och inriktning. 

Utlandspraktik uppmuntrar vi och vi försöker hjälpa till i den mån vi kan. Just nu arbetar vi med att skapa 

ordentliga trepartsamtal under ledning av insatt APL-samordnare och insatta lärare på IT-programmet. Som 

rektor har jag också skapat ytterligare tjänsteunderlag för förbättrad APL och betonar i samtal med lärare och 

APL-samordnare om trepartsamtalens vikt och läkargruppens löpande besök på APL-platserna.  

Studie- och yrkesvägledare på skolan har haft ett visst samarbete med övriga lärare men SYV-innehållet har 

inte varit involverat i alla kurser. Ett sätt att stärka våra band till universitet och högskola är att införa 

högskoleprov på ett mer strukturerat sätt, och tänkta årskurser är åk 2-3. Lärarna arbetar löpande med att 

försöka få in utbyten med företag och organisationer, men det behöver prioriteras ytterligare 2022/2023. 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

- Vi kan konstatera att studiebesöken började ta fart under Vt2022 och exempelvis var med med hela 

åk3 till Linköpings Universitet.  

- Vi har ett bra samarbete med andra NTI-skolor, t.ex. på IT-programmet (Elprogrammet) och vi har en 

SYV verksamhet som är helt fokuserad på “fokus framtid” i åk3, dvs att ge information om högre 

studier, högskoleprov samt ordnar med studiebesök på exempelvis Linköpings Universitet och ordna 

besök från Blekinge Tekniska Högskola 
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- Bra utfall gällande APL-platser och ett förbättrat samarbete mellan  APL-handledare, t.ex. vilka 

certifieringar som är relevanta etc. Fortsatt förbättrad styrning av detta under Vt2022 i och med att 

bitr. rektor ansvarar för APL samordningen.  

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

Organisering av APL 

Vi har en lokal APL-process och  på skolan finns en erfarna  APL-samordnare som ansvarar för APL-anskaffning, 
avtalsskrivning, riskbedömning samt sammankallar programrådet. APL-förläggning och trepartssamtal 
genomförs i samarbete med undervisande lärare. APL-samordnaren koordinerar även arbetet med skolans APL 
utomlands i samarbete med NTI Gymnasiet internationella strateg. 
 

Eleverna har: 

• 15v praktik skall vara inlagt i yrkesprogrammen över tre läsår. För skolans del ligger 7v i åk2 och 8v i 

åk3  

• APL-Samordnaren har nära kontakt med huvudmannens APL-strateg för att säkerställa bästa kvalité 

på vår APL, samt vår APL-utomlands 

• APL-samordnaren stämmer löpande av med yrkeslärarna efter deras APL-besök och har i sin tur tät 

kontakt/dialog med de ansvariga på APL-platserna.  

• Tät dialog mellan ansvariga yrkeslärare, APL- företagens handledare och APL- samordnare möjliggör 

god kvalité på utbildningen.  

• Eleverna gör utvärderingar av sina APL-platser och skolan genomför programråd med repr från 

bransch och APL-platser.  

 

Arbetet med APL-anskaffning och underhållet av skolans befintliga partnerskap med arbetslivet för APL pågår 

under hela läsåret. APL-samordnaren, med stöd av lärarna på skolan, kontaktar potentiella APL-kontakter inom 

programmets inriktning för att få en möjlighet att komma och presentera sig, diskutera behov och eventuellt 

APL-samarbete. Man har även bjudit in presumtiva APL-partners till skolan för att lära känna varandra och 

diskutera samarbetsmöjligheter, ex programrådsmedverkan och APL. Om intresse och möjlighet finns till 

samarbete, kontaktar APL-samordnaren därefter handledaren på APL-platsen för vidare diskussion om 

kvalitetsfrågor för samarbetet, APL-besök och riskbedömning efter att skolan gjort APL-matchningen av elever. 

 

Utvärdering av APL 

Vi  som skola har lyckats ordna med APL-plats till alla elever inom programmets inriktning. Eleverna har haft 

virtuell utlands-APL (projektuppdrag i samverkan med APL-arbetsplatser utomlands), fysisk APL på 

arbetsplatser hemmavid och fysisk APL utomlands.   
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RESULTAT  

 

I åk 2 hade 24 av 26 elever APL plats 2 elever var på skolan med IT ansvarig och gjorde skarpa uppdrag.  

I åK 3 hade 22 av 24 elever APL plats ( 9 st APL - utomlands) 2 st var på skolan med IT- ansvarig och arbetade 

med skarpa uppdrag.  

Under året har vi bjudit in APL. företag som har presenterat sig och haft dragningar kring vikten om att ha en 

APL- plats och hur arbetslivet ser ut.  

Vi har arbetat med utgångspunkt från en bedömningsmall som framtagits av undervisande lärare på respektive 

yrkesprogram. Mallen utgår från de kunskaper eleven ska ha uppnått under sin APL-period med koppling till 

kunskapskrav/ämnets syfte samt examensmål. Eftersom IT är brett blir bedömningen individanpassad utifrån 

vilken typ av apl-plats eleven matchas mot. Bedömningsmallen tillämpas under trepartssamtalet mellan elev-

lärare-handledare. 

 

Under året har APL- samordnaren byggt upp en platsbank samt förstärkt samarbetet med olika 

företag, arbetat med Loopme samt digitala kontrakt som varit väldigt uppskattat av Handledare.  

 

Slutsatser  

● Hög nivå på APL-platser, branschspecifika  

● Flera framgångar med APL-arbetet; LoopMe, digitala kontrakt, virtuell APL  

● Starkt samarbete med samarbetspartner inom APL- utomlnads 

● Vi fortsätter på liknande sätt nästkommande år  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

För mig som rektor är det kunskapsuppdraget som är i främsta rummet, det är därför vi existerar. Våra elever 

skall få en utbildning i världsklass och de skall lära för livet. De skall springa ut efter tre år med en 

gymnasieexamen och de skall känna att de kunskaper de har på pappret och stämmer med de faktiska 

kunskaperna. För mig som rektor vill jag att mina elever skall känna att de växer som människor tillsammans 

med andra elever och faktiskt får en gymnasieupplevelse som inte bra jag är stolt över, utan även de. Ett 

mervärde för samtliga elever som gör att deras tillvaro på skolan är viktig. För mig som rektor vill jag att mina 

elever skall växa som människor, och ta ansvar för sig själv och andra.  

Mycket av detta har vi lyckats med detta läsår. Vi lyfter i princip i samtliga delar av skolans kärnverksamhet. 

Eleverna är nöjda med skolan, stort uppsving för skolans undervisning och ökad rekommendationsgrad från 

skolans elever. De är trygga, men vi kan konstatera att vi skall fortsätta med våra insatser i det avseendet. Vi 
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skall fortsätta satsa på att utveckla mot innovation och science. I år har vi börjat arbetet med hållbar teknik och 

i det arbetet tar vi ett stort kliv framåt under nästa läsår då arbetet med Green Tech Skills skall prägla skolan.  

Skolans arbetsplan som tas fram i augusti 2022 visar våra styrkor i att reflektera över vår egen verksamhet och 

sätta nya mål. I detta har vi detta läsår kunnat se hur resultaten sviktat i matematiken, varför skolan läsåret 

2022/2023 gör en storsatsning inom pedagogiken för matematiken och en stor förstärkning av matematikens 

resurser. För det första skall alla matematiklärare genomföra den stora kollegiala fortbildningen 

“matematiklyftet” 2022/2023. Ett helt år av pedagogisk fortbildning och samarbete mellan skolorna inom NTI. 

Vi på NTI Gymnasiet Sollentuna kommer också satsa särskilda resurser genom att vara två lärare på kurserna 

Ma1a:1 och Ma3c, dvs de kurser med flest F får två lärare. Ett tvålärarskap för att bryta ett pedagogisk mönster 

som vi inte ser de resultat vi önskar.  

I övrigt kommer vi också fortsätta vårt implementeringsarbete av Studybee samt att utmana vår pedagogik, 

bryta mönster, testa nytt och auskultera på varandra. Vi är redo att sätta nya tuffa målsättningar för att spetsa 

vår undervisning.  
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OM NTI GYMNASIET  

Huvudman för NTI Gymnasiet Sollentuna  är NTI Gymnasiet Macro AB, som är en del av AcadeMedia.  

NTI Gymnasiet Sollentuna 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 Sollentuna  

Utbildningar och elever 

 

Program Inriktning Antal elever åk 1 
Vt22 

Antal elever åk 2 
Vt22 

Antal elever åk 3 
vt22 

EE-programmet Dator - och 
kommunikationste

knik 

27 27 23 

TE-programmet Informations och 
medieteknik 

32 23 32 

HA-programmet  Handel och service    23 

Totalt*  59 50 78 

 

Personal 

Skolan består av:  

Rektor, en biträdande rektor, tre heltidsmentorer, specialpedagog, kurator, SYV, skolsyster,  it-tekniker och 

11st lärare varav två stycken förstelärare  

Organisation 

Skolan leds av skolledningen bestående av rektor och biträdande rektor. Till sitt stöd har skolledningen 

ledningsgruppen som består av programansvariga, heltidsmentor, pedagogisk och två förstelärare. Dessa utgör 

själva basen för den pedagogiska driften på skolan. Skolan har olika mötesformer för att skapa inkludering och 

kraftfulla beslut. EHT-teamet träffas regelbundet för att sätta in insatser på individ och gruppnivå. Lärarna 

träffas i lärteam och i arbetslaget för det pedagogiska utvecklingsarbetet och hantera praktiska frågor och 

planera. Arbetslaget träffas även regelbundet för att göra elevavstämningar och därmed genomlysa samtliga 
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170 elever på skolan.  Eleverna träffas i elevrådet som ges stöd av skolans ena förstelärare och skolkuratorn 

som i sin tur träffar rektor.  

Lokaler 

Skolans lokaler karaktäriseras generellt som fräscha, ljusa och luftiga. Till hösten 2022 kommer skolan skapa 

skiljeväggar mot nödutgångarna vilket möjliggör bästa möjliga pedagogiska miljö i två av skolans klassrum. 

Skolan har hela plan 1 i byggnaden. På plan 2 + delar av plan 3 återfinns en annan skola. Matsal finns på plan 3 

och delas med annan skola. Maten levereras utifrån. Skolan har ingen egen idrottshall utan hyr plats i Satelliten 

som ligger nära skolans huvudbyggnad. Skolan har ett väl utbyggt makerspace vilket används flitigt i den 

pedagogiska verksamheten. Vidare finns AR/VR lab, Bibliotek, Lounge, Grupprum och salar. Skolan har några 

specialsalar och ett IT-lab för kurser och moment som kräver hantering av hårdvara samt annan mer 

hantverksmässig utrustning. T.ex. montering och demontering av datorer. Det finns också en fullt utbyggd 

datorsal för e-sport där eleverna får tillgång till datorer och annan utrustning som klarar av de höga krav som 

dagens spel kräver.  
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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 

 

 

 


