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REKTOR HAR ORDET 

2002 startade NTI Gymnasiet Uppsala och var då en av de första fristående gymnasieskolorna i Uppsala. Under 

dessa tjugo år har skolan utvecklats enormt och är nu Uppsala läns mest sökta skola för att läsa utbildningar 

inom teknik och IT. Vi har arbetat hårt med att ge skolan en tydligt inriktad mot tech, science och IT, och har 

utvecklat vår vetenskapliga koppling gentemot detta genom att de senaste åren blivit samarbetsskola med 

Uppsala universitet. 

Vårt hårda arbete har gett resultat både i formella resultat men också genom att vår skola numera står sig stark 

i Uppsala. Vi hade i år fler förstahandssökande till vårt teknikprogram än vad alla andra skolor i regionen hade 

tillsammans. Vårt yrkesprogram är också ett av det mest eftersökta yrkesprogrammet i Uppsala. 

Vi gläds också åt att vi, trots att vi vuxit de senaste åren, har haft fortsatt gott resultat i vårt arbete med att 

motverka mobbning och kränkande behandling på skolan. Detta är något som också visar sig i våra 

elevundersökningar som år efter år presenterar goda siffror vad det gäller tryggheten på skolan.  

Årets avgångsklasser hade pga. covid-19 haft en stor del av sin gymnasieupplevelse på distans. Detta har 

inneburit utmaningar både för eleverna och skolans personal. Detta till trots så ser vi att de formella resultaten 

blev goda, och såväl personal som elever är nöjda med undervisning och ledning.  

Arbetet med att utveckla undervisning mot tech, science och IT har fortsatt och under året har attribut som 

t.ex. makerspace, hydroponisk odling och VR/AR blivit ännu mer synliga på skolan och en naturlig del av vår 

verksamhet. Dessutom har samarbetet med universitetet utvecklats och numera så har vi samarbetar vi med 

institutionen för fysik i en föreläsningsserie, vi samarbetar med BMC för att genomföra labbar och föreläsningar 

inom bioteknik och vi har som deltagare i ULF knutit ett nära samarbete med UpCerg, en forskningsgrupp inom 

programmeringsdidaktik, för att bedriva praktiknära forskning på vår skola. Vi är också partnerskola med 

Uppsala universitet för att utbilda VFU-studenter inom lärarprogrammet.  

 

 

Uppsala augusti 2022 

Mathias Laveno    Henrik Jonsson    Sarah Hagberg 

rektor     bitr. rektor    bitr. rektor 
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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. 

I syfte att stärka kvaliteten på skolan ytterligare genomfördes under året en tvådagarskonferens på Gimo 

herrgård efter skolavslutningen. Första dagen ägnades åt att tillsammans se och reflektera kring årets 

medarbetar- och elevundersökning. Andra dagen ägnades till att hitta förbättringspunkter kring skolans 

skolledning, marknadsföring, EHT, elevaktiviteter, lärteam, arbetslag och ämneslag. Personalen fick i olika 

konstellationer bidra till att lyfta hela skolans kvalitet.  
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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) 

 

 

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 

 

89 % av avgångseleverna uppfyllde kraven för examen, vilket ligger något under med den nationella nivån (92,7 

%), och är en liten minskning jämfört med tidigare år. Flera av programmen har endast ett mindre antal elever 
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vilket gör att resultatet påverkas starkt av några få elevers resultat. Totalt är teknikprogrammet störst, och med 

en examensgrad i linje med skolans snitt och riket som helhet.  

På vilket sätt inslaget av fjärrundervisning, som präglat stor del av dessa elevers tid på gymnasiet, påverkat 

resultatet är svårt att säga på total nivå. Vi vet att många elever inte gynnats av det stora ansvar som lagts på 

dem, men vi vet samtidigt att ett relativt stort antal elever upplevt undervisning på distans som framgångsrikt.  

Uppdelat på kön ser vi i år att pojkar tar examen i högre grad än våra flickor. Med en liten andel flickor på 

skolan kan inga uppenbara slutsatser dras enbart utifrån statistiken. Förra läsåret var situationen den omvända, 

vilket även det tyder på svårigheten att dra generella slutsatser.  

 

89 % av avgångseleverna uppfyllde kraven för examen, vilket ligger något under med den nationella nivån (92,7 

%), och är en liten minskning jämfört med tidigare år. Flera av programmen har endast ett mindre antal elever 

vilket gör att resultatet påverkas starkt av några få elevers resultat. Totalt är teknikprogrammet störst, och med 

en examensgrad i linje med skolans snitt och riket som helhet.  

På vilket sätt inslaget av fjärrundervisning, som präglat stor del av dessa elevers tid på gymnasiet, påverkat 

resultatet är svårt att säga på total nivå. Vi vet att många elever inte gynnats av det stora ansvar som lagts på 

dem, men vi vet samtidigt att ett relativt stort antal elever upplevt undervisning på distans som framgångsrikt.  

Uppdelat på kön ser vi i år att pojkar tar examen i högre grad än våra flickor. Med en liten andel flickor på 

skolan kan inga uppenbara slutsatser dras enbart utifrån statistiken. Förra läsåret var situationen den omvända, 

vilket även det tyder på svårigheten att dra generella slutsatser.  
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM) 

 

Bland avgångseleverna på el- och energiprogrammet har det varit valbart att läsa till de kurser som ger 

behörighet till högskola. Samtliga elever som valt dessa kurser har också klarat av dem med minst godkänt 

betyg. Andelen elever som önskar läsa till högskolebehörighet har ökat över tid. I och med den nya 

programstrukturen där engelska 6 ingår i programfördjupningen passar kurserna bättre in i elevernas 

studieplaner och scheman.  

 

ANDEL MED EXAMEN GYMNASIEINGENJÖR (TE4)  

100 % av eleverna som avslutade vidareutbildningen i form av ett fjärde tekniskt år fick 

gymnasieingenjörsexamen och godkänt i samtliga kurser. En elev hade tidigare avbrutit studierna. Alla 76 satta 

betyg var godkända, och den genomsnittliga betygspoängen var 14,1.  

 

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 
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Den genomsnittliga betygspoängen för samtliga avgångselever har ökat något jämfört med tidigare år. Beaktat 

kön så har flickornas betyg sjunkit, medan pojkarnas ökat. Som tidigare beskrivits är andelen flickor relativt 

lågt, och därmed är resultatet vanskligt att tolka.  

 

De genomsnittliga betygspoängen för de olika programmen har gått både upp och ner jämfört med föregående 

läsår. Vi har fem olika program, varav några har ett litet antal inskrivna elever vilket gör att examensgrad och 

betygspoäng av statistiska skäl varierar mer över tid. Betygspoängen på vårt största program 

teknikprogrammet, har ökat något jämfört med ifjol och närmar sig rikssnittet på 14,6.  

 

Samtliga elever  

BETYGSFÖRDELNING 
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Den totala andelen F i betygskatalogen har minskat med två procentenheter, vilket är glädjande. Liksom 

tidigare är det en mindre andel elever som står för en betydande andel icke godkända betyg. Korrelationen 

mellan många F och hög frånvaro är också betydande, och kanske än så mer detta år då vi ser enskilda elever 

som fallit ifrån och inte närvarat på undervisningen.  

Beträffande totala betygsfördelningen per kön ser vi att flickor har en något större andel högre betyg, t.ex. 17 

% A jämfört med 15 % A för pojkar, men samtidigt en större andel F. Vi har försökt hitta möjliga anledningar till 

detta, men inte lyckats specifikt för vår skola då siffran tenderar att variera över tid - främst med anledning av 

att antalet flickor är lågt i förhållande till antalet pojkar. Vi följer dessa mönster beträffande betygsfördelning 

per kön över tid för att på så sätt kunna bedöma avvikelsens betydelse. Även statistiken för riket som helhet är 

viktigt att följa för att hitta förklaringar till varför flickor generellt presterar bättre än pojkar i de flesta ämnen.  

 

Om vi studerar programmen, ser vi att el- och energiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet har en 

lägre andel höga betyg. Teknikprogrammet har lägst andel icke godkända betyg. Gällande enstaka kurser, så 

har vi identifierat några kurser där många elever inte når målen. Vi förstärker undervisningen med olika 

insatser, t.ex. färre elever per grupp och samarbeten mellan lärare.  

 

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

som en indikator på likvärdighet i betygssättning. 

Matematik 

 

Engelska 

 

Svenska/svenska som andraspråk 
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Matematik - överensstämmelse

 

Engelska - överensstämmelse 

 

Svenska/svenska som andraspråk - överensstämmelse 
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NORMER OCH VÄRDEN 

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

 

 

Andelen elever som anser att eleverna behandlar varandra på ett bra sätt är hög, 88%  och har stigit sedan de 

två föregående läsåren (86 % 2021 och 81 % 2020).  Vår strävan är att denna trend ska fortsätta och att alla 

våra elever ska behandla varandra väl.  

 

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN 

 

Skolans elever anger att de känner sig trygga på skolan (93 %)  vilket är en liten ökning sedan 2021 och 2020 

(bägge 92 %).  
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Att våra elever känner sig trygga i skolan är mycket viktigt på NTI Uppsala och vi uppmärksammar sambanden 

mellan trygghet och inlärning. Vi fortsätter vårt arbete med att alla elever ska vara trygga på NTI Uppsala och 

gläds åt att de allra flesta av våra elever är trygga i skolan.  

 

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 

Vår skola arbetar kontinuerligt med att följa upp och utveckla undervisningen och vår strävan är att ge samtliga 

lärare långvariga redskap för att dels ge eleverna den bästa utbildningen, dels tillgodose elevernas behov. 

Fokus för året har varit att än mer synliggöra vikten av en god planering och en tydlig återkoppling till elev, 

vårdnadshavare och stödjande funktioner som exempelvis elevhälsan. Uppföljning av elevernas kunskaper sker 

därför kontinuerligt  i vår EWS där lärarna i StudyBee flaggar huruvida elever riskerar att inte nå målen i kursen. 

Om en flaggning görs kopplas EHT in och elev och undervisning följs upp.  

Två timmar varje vecka samlas lärarna i olika lärteam där fokus är utveckling av undervisningen som också är 

vårt. Lärteamen leds av en förstelärare som i sin profession visat på extraordinära kunskaper inom ett visst 

område. Samtliga förstelärare har  under året haft olika fokusområden utifrån behov som vi sett tidigare år 

men samtliga lärteam skall verka för att skapa förutsättningar för att alla elever i slutändan når en 

studentexamen.    

Även elevernas åsikter fångas in under året. Den årliga elevenkäten visar på allmänna förhållanden på skolan 

och undervisningsutvärderingen, som sker två gånger per år,  ger skolan möjlighet att se om det finns specifika 

undervisningssituationer som behöver följas upp. Samtliga resultat analyseras och där det finns behov sätts 

insatser in. Insatser som gjorts under året är bl.a. stödundervisning för matematik, fysik och kemi.  

 

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 



14 

 

Undervisningsutvärderingen visar på att den upplevda kvaliteten på undervisningens och skolan som helhet har 

ökat jämfört med VT 21, om än tämligen marginellt. 

 

 VT21 VT22 

Läraren är bra på att ge tydliga 
förklaringar och instruktioner  

78% 79% 

Läraren ger mig den hjälp jag 
behöver för att det ska gå så bra 
som möjligt för mig 

77% 78% 

 

Samma undersökning visar även att eleverna har fått en tydligare bild av hur de ligger till och att progressionen 

från HT19 går i rätt riktning, framförallt kan vi se att hur läraren informerar om var elever ligger till i kursen har 

ökat med 17 procentenheter, vilket antagligen har sin grund i vårt idoga arbete med att säkerställa 

återkoppling i våra digitala system. I år har vi i detta syfte också infört StudyBee till eleverna och 

vårdnadshavare som återkopplingsverktyg. 

 

 HT 19 VT21 VT22 

Läraren ger mig 
feedback som hjälper 
mig framåt i kursen 

72% 74% 74% 

Läraren gör det tydligt 
för mig vad som krävs för 
de olika betygsstegen 

67% 70% 75% 

Läraren informerar mig 
om hur jag ligger till i 
kursen 

60% 75% 77% 

 

Lärteamen har haft fokusområdena ett läsår i fas som syftar till att stärka planeringen av kurserna för att bättre 

stötta elevernas lärande under året men också för att lärares ska få en jämnare arbetsbelastning under året. Ett 

läsår i fas ger också bättre möjligheter att ge relevant feedback till eleverna. Lärteamen har specifikt arbetat 

med att fördjupa sig inom feedback under vårterminen både den formella och informella feedbacken. Som en 
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del av att förbättra den formella feedbacken har systemet StudyBee börjat användas inför både 

utvecklingssamtal och till specifika avstämningstillfällen. 

Implementeringen av StudyBee har blivit en förstärkning av det som vi tidigare kallade EWS. Verktyget ger 

nämligen både möjligheter att återkoppla till enskilda elever och vårdnadshavare men ger också möjlighet för 

skolans stödjande funktioner såsom EHT, mentorer, specialpedagoger osv. att se helhetsbilden över hur 

situationen ser ut för specifika klasser och ämnen. Med den nya funktionen elevkort ges en bättre möjlighet att 

dela kunskap om undervisningsanpassningar för enskilda elever.   

Vi har även haft direkt kontakt och regelbundna möten med utvecklarna av StudyBee, vilket gjort att de små 

problem vi sett i systemet kunnat utvecklats och uppdaterats utifrån våra önskemål. Vår upplevelse är att 

användandet både har underlättat för elever och vårdnadshavare att veta hur det går i kurserna men också 

stärkt EHT:s arbete med att stötta elever och grupper genom tidig upptäckt. 

Normer och värden 

Skolan har en tydlig policy angående uppförande i skolan och de ordningsregler som är uppsatta förväntas 

följas och all form av mobbning och kränkande behandling tas omhand skyndsamt av skolans ledning. Elever 

uppmanas att påverka sin skolsituation genom att använda sin demokratiska röst. Detta kan ske via elevråd, 

klassråd eller genom att lämna in förslag till skolans rektor.  

I skolans elevundersökning så svarar nedanstående procent elever över 7 på en 10-gradig skala, dvs. mycket 

högt överensstämmande. 

- 84 % av skolans elever anser att personalen ingriper om någon blir illa behandlad och 

- 88 % anser att eleverna behandlar varandra med respekt.  

- 93 % av eleverna känner sig trygga på skolan 

- 86% trivs på skolan 

- 85% Om du tänker på din skola i sin helhet, hur nöjd är du då med den? 
 

Resultaten är bra men det finns fortfarande möjlighet att utveckla inom områdena. Inför nästa år kommer vi 

bland annat att arbeta med School spirit. Under våra år av Covidrestriktioner så har vi sett att många av de 

elevföreningar och aktiviteter vi hade tidigare har ebbat ut pga möjligheterna att genomföra dem. Det saknas 

också elever som faktiskt har deltagit på dessa aktiviteter eller varit med i föreningarna då samtliga nuvarande 

elever har haft sin gymnasietid under Covid. I samband med att restriktionerna nu lättat så ser vi stora 

möjligheter att satsa lite extra på att få igång denna verksamhet igen. 

Demokrati- och värdegrundsuppdraget ska genomsyra undervisningen på skolan när det gäller lärarnas val av 

arbetsformer och arbetssätt (samarbete, möjlighet utbyta tankar och erfarenheter). I 

undervisningsutvärderingen ges eleverna möjlighet att beskriva i vilken mån de ges inflytande över innehåll och 

arbetssätt i undervisningen. 

Trygghet och studiero har blivit bättre, och inför läsåret har ordningsreglerna återigen uppdaterats och satts 

upp i varje klassrum. Tydliga regler för iordningsställande av klassrummen kommer också att anslås för att 
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säkerställa att lokalerna hålls i gott skick. Under sommaren har fler studieplatser anordnats efter önskemål från 

eleverna, och lokalerna har målats om och fräschats upp.  

Kollegialt lärande 

Skolans lärteam träffas måndagar varje vecka och ges i detta forum möjligheter för kontinuerlig utveckling av 

den undervisning som bedrivs. I princip alla skolans lärare medverkar i detta arbete. Lärteamen har under året 

träffats i olika former och grupperingar. Gemensamma träffar har i övrigt skett med hela personalgruppen vid 

APT, arbetslagsgrupper med fokus på programinfärgning samt ämneslagsgrupper med fokus på 

ämnesutveckling.  

Slutsatser 

Under året ägnades mycket tid åt att implementera StudyBee, vilket gjorde att en del idéer och planerade 

utvecklingssatsning inom det kollegiala lärandet fick stå tillbaka. Inför kommande läsår är systemen på plats, 

och vi kan fokusera mer på kärnuppdragets form och innehåll.  

Den utvärdering av det kollegiala lärandet under kvalitetskonferensen, som genomfördes med all personal i 

juni, framkom det att lärare var generellt nöjda med det kollegiala lärandet arbetet men också att det i 

perioder fanns ett större behov av ämnessamarbeten framför lärteamssamarbeten. Utifrån detta kommer vi 

inför nästa år att anpassa så att början av läsåret vigs åt ämnessambarbeten då extra kraft behöver läggas på 

planeringar och slutet av läsåret då samarbete kring betyg och sambedömningar bör genomföras. 

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Organisering av bedömning och betygsättning 

En viktig pusselbit i arbetet med bedömning och betygsättning, och som vi har fokuserat på under hela läsåret,  

har varit “planering”. Vikten av att planera, bedöma och ge återkoppling till eleverna kan inte underskattas och 

vi behöver ständigt påminnas och förbättra vårt arbete. Forskning visar betydelsen av kontinuerlig bedömning 

av elevers kunskapsutveckling samt undervisningens upplägg och kvalitet i syfte att säkerställa goda 

kunskapsresultat. Genom modellen “ett läsår i fas” har vi försökt stötta lärare i hur de olika delarna i 

bedömningsprocessen kan och bör fördelas över ett läsår, t.ex. genom indelning i arbetsområden och 

regelbunden återkoppling till eleverna, särskilt inför utvecklingssamtalen.  

Vi har tagit utgångspunkt i vikten av god planering, och försökt säkerställa att resultat löpande förts in med 

hjälp av Google classroom. Vi bestämde oss inför läsåret att inför verktyget “StudyBee” som är väl integrerat 

med Google classroom. StudyBee Insights ger skolledning, elevhälsa och mentorer en aktuell bild över eleverna 

och vi kan snabbt se vilka elever som riskerar underkänt och vilka som behöver extra stöd. 

För undervisningen som skett som APL har vi genomfört programråd, och alla handledare har erbjudits att 

delta i Skolverkets webbkurser om bedömning.  
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När det gäller de nationella proven har lärare getts möjlighet till tid för sambedömning. Lärarna har använt sig 

av gemensamma bedömningsformer, bl.a. från Kunskapsmatrisen eller skolgemensamma examinationer i 

svenska och engelska. Genom att samverka i ämneslag och låta kollegor dela på kurser ökar vi möjligheten att 

skapa samsyn kring kunskapsnivåer och arbetsmängd för eleverna.  

Generellt ser vi att resultaten varierar över tid, både högre och lägre jämfört med vt 19 som var senast då 

obligatoriska nationella prov genomfördes. Vi ser att resultaten överlag ligger nära riket som helhet. Särskilt i 

matematik bör man beakta att elevunderlaget i vissa kurser är relativt litet innan några slutsatser kan dras. I 

svenska/svenska som andraspråk är resultaten och överensstämmelsen särskilt goda för kurs 1, men med 

större avvikelser för kurs 3. I engelska är resultaten överlag bättre än i riket som helhet, men vi ser också att 

kursbetygen ligger högre än provresultatet jämfört med rikssnittet.  

Överensstämmelsen för matematik är god, i de flesta kurser är det  vanligast att provbetyget är det samma 

som kursbetyget. I kurserna Matematik 1b och 2b har en större andel fått ett högre kursbetyg jämfört med 

resultatet på nationella provet. Resultatet kan ses i ljuset av små grupper, och gott om tid att ta igen sådant 

som missats.  

Detta underlag är viktigt när lärare planerar och utvärderar sin undervisning. Ämneslagen får i uppdrag att 

diskutera detta vidare, dels i syfte att öka måluppfyllelsen och resultaten, och dels för att överensstämmelsen 

mellan provbetyg och kursbetyg ska öka och ligga i linje med statistiken på riksnivå.  

Utvärdering av bedömning och betygsättning 

Vi bedömer att eleverna generellt får god information om sina framgångar och utvecklingsbehov och att vi 

ständigt förbättras. Eleverna informeras fortlöpande genom att resultat förs in i StudyBee som de också har 

tillgång till via en app.  

Arbetet med de nationella provens överensstämmelse med slutbetygen kommer att fortsätta i syfte att nå en 

likvärdig bedömning för alla elever. Vi har avsatt särskild tid för sådana frågor i slutet av vårterminen, då vi låter 

ämneslagen få tid för att arbeta med frågor kring betyg och bedömning, dels med tanke på de nya 

bestämmelserna och dels utifrån betydelsen av att beakta resultaten på de nationella proven. Under denna 

period får lärteamens arbete tillfälligt stå tillbaka.  

Inför utvecklingssamtalen har arbetslagsledare följt upp att bedömningarna är på plats och förstelärarna 

handleder och informerar så att det sker i enlighet med styrdokumentens intentioner och de allmänna rådens 

förtydliganden. Varje nyanställd lärare har fått en pedagogisk mentor för frågor som rör betyg och bedömning. 

Dtta för att säkerställa att all personal arbetar efter de allmänna råden och även använder våra verktyg och 

riktlinjer för att informera elever och vårdnadshavare. 

Genom att hänvisa till s.k. “basundervisning” söker vi säkerställa att alla får den undervisning de har rätt till och 

goda möjligheter att nå målen på mer än ett sätt.  Att indela kurser i s.k. arbetsområden har varit lyckosamt, 

och vi kommer fortsätta i den riktningen. 
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Utvecklingssamtal genomfördes två gånger under året. Utvecklingssamtalen följer en strukturerad modell som 

alla mentorer förväntas utgå ifrån. Samtalen utgår från omdömen och betygsprognoser i StudyBee, som varit 

ifyllda och uppdaterade inför samtalens genomförande. Även detta år genomfördes många utvecklingssamtal 

digitalt, vilket varit uppskattat av både lärare, elever och vårdnadshavare.  

Slutsatser 

Vårt högt uttalade mål är alltid “alla i mål” vilket ligger till grund för alla val och som görs, särskilt när det gäller 

planering av förstelärarnas arbete. Våra sex förstelärare leder, med stöd av EHT och rektor, lärarnas arbete 

med att analysera och utvärdera extra anpassningar. En viktig princip i det arbetet är att verka för att förflytta 

fokus från dokumentation av elevens prestation till effekten av lärarens undervisning.  

Förstelärarna leder med stöd av rektor våra lärares pedagogiska utveckling. Verkar för att lärarna tillsammans 

förbättrar undervisnings- och bedömningspraktiken genom ett systematiskt och forskningsnära arbetssätt 

med fokus på undervisningens effekt på elevens lärande. 

Vi vill under kommande år fortsatt säkerställa att en god planering också ger eleverna möjlighet till att nå 

målen i allt högre grad. “Ett läsår i fas” kommer att förfinas, och utvecklas till komplementet “ett arbetsområde 

i fas” som med stöd av EHT och specialpedagoger syftar till att undanröja direkta hinder i verksamheten samt 

att stärka allsidig och likvärdig bedömning.  

ELEVHÄLSOARBETE 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Skolans elevhälsoteam består av en kurator, en skolsköterska och en specialpedagog vid sidan om biträdande 

rektorer samt rektor. Varje vecka hålls möten med samtliga professioner i syfte att arbeta främjande och 

förebyggande. Några gånger per år deltar även en extern skolpsykolog och skolläkare, båda kopplade till vår 

skola.  

Under året har en strukturförändring skett då det kommer till EHT:s veckomöten. Syftet har varit att arbeta 

mer främjande och förebyggande och utifrån ett rullande schema har varje profession fått möjlighet att lyfta 

viktiga punkter.  

Även elevhälsan arbetar utifrån devisen Alla i mål. Fokus är att skapa rätt förutsättningar för samtliga elever att 

nå en studentexamen och samtliga professioner försöker arbeta nära kollegiet i frågor som rör undervisning. 

Några gånger per läsår anordnas exempelvis  Främjande samtal med personalen där syftet är att lyfta blicken 

och samtala om ämnen som rör relationen mellan lärare och elev och vikten av en god relation för att stärka 

lärandet. Ett nära samarbete sker även i de frånvaroutredningar som görs då dessa kräver en helhetsbild av 

elevens skolsituation.  

Utvärdering av elevhälsoarbetet  
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Elevhälsan utgår alltid i att stötta eleven till att nå målen för sin utbildning och under året har elevhälsan 

fortsatt sitt arbete med att fokusera på främjande och förebyggande insatser framför åtgärdande, att 

förekomma problemen.  I takt med att vår skola växer märks även att elevhälsan får mer arbete och året har 

handlat mycket om att hitta en rutin för fånga upp rätt elever i rätt tid. I nuläget har vi en god inbyggd struktur 

där uppdelningen är tydlig. Under året har elevhälsan även i allt högre grad deltagit i verksamheten snarare än 

att verka i det dolda. Exempelvis är ett deltagande i klasskonferenser, samtal med mentorer, planering av 

främjande samtal och en återkommande punkt på APT är sätt för elevhälsan att ge stöd till lärarna att kunna ge 

stöd till eleven.  

I personalutvärdering har det  framkommit att personalen ibland kan sakna uppföljning kring vissa ärenden och  

elevhälsan inser att det även i sekretessfall behöver kommuniceras till lärare att ett arbete sker, inte vad som 

sker men att ett arbete sker.  

Under läsåret har arbetet med att strukturera frånvaroutredningar förbättrats avsevärt. Ett flertal utredningar 

har initierats och avslutats med gott resultat. Elevhälsans roll i dessa är såklart att verka för en skolmiljö som 

främjar lärande och som eleverna upplever positiv. Dessa utredningar har även till viss del visat på att olika 

program skapar olika anledningar till elevernas frånvaro och elevhälsan ser här ett behov av kartläggning kring 

hur skolan kan hjälpa lärarna att förebygga frånvaro utifrån programbehov.  

Slutsatser 

Elevhälsan på NTI i Uppsala har kommit väldigt långt. Vi fortsätter arbetet med att ständigt flytta fokus från 

åtgärdande insatser till främjande och förebyggande och vi  har idag en skola som förekommer problem i allt 

högre utsträckning. Under kommande läsår kommer elevhälsan intensifiera detta arbete ytterligare med att 

kartlägga specifika behov på olika program i syfte att kunna sätta in rätt resurser.  

 

Organisering av samverkan med omvärlden 

I och med att covidrestistriktionerna lättade så kunde vi välja att ha som ett fokusområde för skolan att utöka 

vår samverkan med omvärlden. Lärare inom bioteknik och fysik fick uppdraget att skapa samarbeten med 

institutioner på Uppsala universitet. Skolledning, ULF lärteamet och ansvariga för partnerskolesamarbetet 

uppdrogs att både sprida kunskap om befintligt arbete men också att fördjupa samarbetet under året.  

Lättnader i restriktionerna möjliggjorde även att lärare kunde uppmuntras till fler studiebesök och att våra APL 

elever i större utsträckning kunde genomföra APL på företag. 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

Vi kan stolt konstatera att vi utökat vår samverkan med externa intressenter ordentligt. Vi har inrättad en 

modell för att sprida kunskap om skolan och vårt arbete med t ex. hydroponisk odling, makerspace, teknik 

specialisering, forskning inom ULF, våra samarbeten med universitet och så vidare. Vi har har under hösten haft 

besök både av Academedias affärsutveckling team och vid annat tillfälle 59 stycken skolledare som fått ta del 

av vårt arbete via vår modell för att sprida kunskap.  Det var så uppskattat att RISE valde att förlägga sin 
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konferens, för huvudmän, på vår skola under våren. Vi kunde då sprida vår skolas arbete och erfarenheter till 

hela skolsverige.  

Inom ULF har vi under året knutit oss ännu närmare UpCerg (forskningsgrupp inom programmeringsdidaktik) 

och inför kommande år kommer en av våra lärare att börja doktorera för gruppen med ett projekt initierats vid 

vår skola. Resultat från vår forskning är på väg att publiceras i forskningstidskrift samt även presenteras på 

forskningskonferens. Under våren lyckades skolan även rekrytera Lennart Rolandsson som lektor, vilket innebär 

ett stort lyft inför kommande års forskning. Vår skolas arbete med praktiknära forskning och de effekter de gett 

har presenterats för rektorer och programmeringslärare vid NTI och inför kommande år har 47 

programmeringslärare på 17 skolor anmält sitt intresse för att få vara med i den struktur vi skapat. 

Under året har förutom samarbetet med institutionen för informationsteknologi ytterligare två stora 

samarbeten kommit igång med institutioner vid Uppsala universitet. Det ena är föreläsningssamarbetet med 

Institutionen för fysik och astronomi. Där institutionen och våra lärare tagit fram en föreläsningsserie inom 

ämnet fysik, där eleverna ges möjlighet att få lyssna på spjutspetsforskning inom relevanta områden på 

universitetet. Och det andra samarbetet är med Institutionen för biologisk grundutbildning, där eleverna under 

en veckas tid får fördjupa sig i bioteknik på plats på universitet med föreläsningar, ett projekt och med 

laborationer. I detta samarbete så ingår både forskare från institutionen men också masterstudenter som 

fungerar som labbhandledare för våra elever. 

Slutsatser 

Vi har lyckats mycket bra det gångna året med att framförallt öka våra kontaktytor och samarbeten med 

universitet. Arbetet med att utveckla dessa samarbeten kommer att ske kommande år och vi ser dessutom 

möjlighet till att utöka samarbetet även med astronomidelen av fysikinstitutionen. Inom astronomi har vi 

under året påbörjat samarbete med astronomisk ungdom, både för läxhjälp men också genom att placera 

rymdforskarskolan hos oss under sommaren. Tillsammans med institutionen, den ideella föreningen och våra 

lärare i kursen naturvetenskaplig specialisering har vi möjligheter att få till något riktigt kul, spännande och 

framförallt lärorikt inför nästa år. 

I och med det stora intresset andra skolor och programmeringslärare har visat för att delta i ULF-forskning så 

ser vi att vi kommer ha utmaningar att organisera detta samarbete inför nästa år. Vi kommer därför att lägga 

lite extra vikt vid att få till bra samarbetsformer där bra praktiknära forskning inom programmeringsdidaktik 

kan utvecklas. 

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

Organisering av APL 

Biträdande rektor och APL-samordnaren har det övergripande ansvaret över organiseringen av det 

arbetsplatsförlagda lärandet på skolan. I samråd med yrkeslärarna arbetar APL-samordnaren med att anskaffa 

och kvalitetssäkra platser. Skolan har både IT-programmet med ca 30 elever i år 2 och år 3 som ska ha 16 

veckors APL, samt ett gymnasieingenjörsprogram, ett fjärde tekniskt år, med 16 elever som ska ha 10 veckors 

https://www.it.uu.se/
https://www.physics.uu.se/
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APL och det i kombination med ett år av fortsatta covid-restriktioner gör att mycket av arbetet fortfarande går 

till att knyta kontakter och skapa en fungerande platsbank. 

APL-samordnaren och ansvarig biträdande rektor har haft stående möten för att följa upp och analysera 

tillståndet för APL-verksamheten. 

Personalen, både APL-samordnaren och yrkeslärarna, har haft förberedande samtal med eleverna både i 

helklass och i mindre konstellationer inför deras första APL-period. Dessa har vi utvecklat genom att vara 

tydligare med vad som gäller när man kommer ut på en arbetsplats, till exempel vad eleverna kan förvänta sig 

av sin handledare och vad handledaren förväntar sig av eleven, så att elevernas förväntningar stämmer bättre 

med arbetsplatsens rutiner. Vid behov har vi även haft dessa samtal via länk. Kuratorn har vid behov haft 

kortare enskilda samtal med elever i tvåan inför och efter deras APL. 

Anskaffandet av platser görs främst av APL-samordnaren och det arbetet har under året varit svårare på grund 

av covid-restriktioner och arbetsplatser med personal som jobbar hemifrån. Elever på IT-programmet har sin 

APL förlagd under årskurs 2 och 3 och eleverna på gymnasieingenjörsprogrammet har sin APL förlagd under 

sista terminen. APL-perioderna har fortsatt samma fördelning som tidigare, vilket innebär att treorna är ute 

halva höstterminen och tvåorna och gymnasieingenjörerna är ute halva vårterminen. Vårt mål är att alla elever 

ska få minst två besök av sin lärare per APL-period, samt ett avslutande trepartssamtal. I år har vi löst 

trepartssamtalen under elevernas APL med samtal via Teams, vilket har fungerat mycket väl. 

Under APL-periodens första vecka ringer APL-samordnaren runt och pratar med handledaren om hur det går 

och om det finns några frågetecken.  Eleverna skriver dagligen i en digital loggbok för att lärarna ska kunna följa 

deras lärande på arbetsplatsen. Detta ger ett kontinuerligt flöde mellan elev och lärare. Vid APL-periodens start 

får handledarna information om vilka moment från kurserna som kan göras på arbetsplatsen. I slutet av 

perioden vid trepartssamtalet går man tillsammans igenom vilka moment som utförts och hur mycket 

handledning eleven fått och med vilket resultat. Vi ställer öppna frågor och har bland annat hjälp av matriser. 

Dessa samtal har denna period mestadels genomförts via teams, vilket har fungerat utmärkt. 

2019 gjordes ett byte av partnerorganisation och i och med det upplevdes att kvalitén och vinningen av APL 

utomlands ökat. Vi hoppades att detta skulle medför ett ökat intresse hos eleverna att göra delar av sin APL 

utomlands, vilket det också visade sig göra och med hjälp av våra elever som fick berätta om sina upplevelser 

för kommande studenter fick vi många elever som anmälde sitt intresse. Tyvärr blev APL utomlands inte av 

2020 och inte heller förra året då covid-19 återigen satte stopp för det.  

Programråd har även i år genomförts (digitalt), både för TE4 och IT-programmet. Sammankallande till mötena 

har varit APL-samordnare och ordförande ansvarig biträdande rektor. Mötena har protokollförts och bl.a. legat 

till grund för förnyad ansökan om statsbidrag för TE4. En positiv effekt av att ha dessa möten digitalt är att 

deltagandet från våra samarbetspartners på våra APL-platser har ökat markant. 
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Utvärdering av APL 

Eleverna i åk 2 och 3 på IT-programmet har haft den APL de har rätt till under sin gymnasietid. Även samtliga 

elever på gymnasieingenjörsprogrammet har haft 10 veckors APL.  På grund av de restriktioner och omfattande 

arbete på distans har det ibland varit svårt att lyckas få platser till alla elever. Flera av våra återkommande 

samarbetspartners har varit tvungna att tacka nej till APL-elever. 

Den kunskapsprofil eleverna har passar för fler jobb än de renodlade IT-jobb vi nu har i vår sammanställning av 

arbetsplatser. Vi har därför fortsatt arbetet med att bredda vår branschprofil. IT-definierade problem och 

möjligheter finns på många typer av arbetsplatser. Eleverna har bl.a. gjort sin APL på arbetsplatser som t.ex. 

Mediamarkt, Clas Ohlsson och Ahlsell. Detta har också underlättat matchning och placeringen av eleverna. 

Möjligheten att delta på ICT-luncherna (förening för Uppsalas IT-företag) har legat nere under pandemin. Det 

har annars varit ett mycket bra sätt att tydliggöra kopplingen mellan skolan och branschen då vi har deltagit 

tillsammans med några elevrepresentanter deltagit på flera ICT-luncher där olika aktörer håller korta föredrag 

och berättar om vad de gör. Där har eleverna också fått tillfälle att knyta kontakter och ställa frågor som de 

sedan delar med sig av till resten av klassen. Eleverna har även fått göra studiebesök på olika arbetsplatser där 

företagen har berättat om vad de gör och hur de arbetar. Detta för att ytterligare synliggöra sambandet mellan 

elevernas skolförlagda utbildning och näringslivet. Tyvärr har inte heller detta varit möjligt under pandemin, 

men vi hoppas att det är något vi kommer att kunna fortsätta med framöver.  

Arbetet med att knyta nya kontakter och att utöka vår platsbank har fortsatt varit ett prioriterat område. På 

grund av den fortsatta pandemin har många företag tvingats tacka nej till ett samarbete i nuläget, men vi tror 

att det ska vända i år. Skolans bank med APL-platser behöver ständigt uppdateras och förnyas då handledare 

byter arbetsuppgifter eller arbetsplats, eller då arbetsplatsen av andra orsaker inte längre kan ta emot en elev. 

Jobbet med att söka nya platser samt underhålla befintliga platser pågår ständig. När en ny plats är anskaffad 

besöker en yrkeslärare platsen för att kartlägga och kvalitetssäkra när detta inte har varit möjligt har denna 

kartläggning och kvalitetssäkring gjorts via samtal. 

Slutsatser 

Restriktioner och distansundervisning har präglat även detta år och därför är det mycket av förra årets 

utvecklingsbehov som behöver står kvar. För att stärka kopplingen mellan skolan och näringslivet och aktuella 

branscher vill vi fortsätta försöka komma ut på olika arbetsplatser och göra studiebesök samt bjuda in företag 

att komma och besöka oss på skolan och berätta om hur deras arbete ser ut. Detta för att det blir tydligare och 

mer konkret, vilket gör det lättare för eleverna att se och förstå kopplingen mellan näringsliv och sin 

skolförlagda utbildning. 
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Inför nästa år kommer fokusområden för APL att vara fortsatt rekrytering av företag villiga att ta emot APL 

elever, öka möjligheterna till studiebesök och föreläsningar i samarbeten med APL företagen, utveckling av 

trepartssamtal samt införandet av digitalt verktyg att använda som underlag inför dessa. 

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

Vi har sammanfattat det som vi ska jobba med kommande läsår i tre fokusområden enligt nedan.  

Utmärkt undervisning 

Undervisningen är skolans kärnprocess och därmed alltid ett utvecklingsområde. Vi har valt att fortsätta ha 

undervisningens kvalitet som fokusområde, framför allt för att elever som är nöjda med den utbildning som de 

har valt också är nöjdare som helhet och presterar bättre i förhållande till skolans mål. Vi ser en tendens att 

våra elever över tid blir allt nöjdare med undervisningen, och tolkar det som ett resultat av en långsiktighet i 

vårt arbete med bl.a. kollegialt lärande och utformningen av en tillgänglig lärmiljö. Vi är övertygade om att 

åtgärder för att förbättra skolans undervisning också har goda förutsättningar att ge effekt på hela skolans 

kvalitet. 

Skolutveckling och skolledning 

I takt med att vår skola växer ser vi också ett behov av att förändra skolledningen. Under året har en ytterligare 

biträdande rektor anställts och tydligare ansvarsområden mellan rektorerna har formulerats. Vi har därför i 

samband med kvalitetskonferensen med personalen lyft förbättringsarbete de skulle vilja se. Utifrån 

underlaget från denna konferens har vi valt att lägga just skolutveckling och skolledning som fokusområde som 

bryts ner i direkta åtgärder i skolans arbetsplan. 

Attribut och attraktivitet 

Attraktivitet är egentligen en följd av övriga processer, men som också behöver finnas med i allt vårt arbete. Vi 

vet att vi är en attraktiv och väl ansedd skola, men intresset för våra utbildningar, som långsamt ökat under 

många år, har fått ett ordentligt uppsving under de senaste två verksamhetsåren. Naturligtvis är flytten och 

lokalerna viktiga, men vi tror också att det långsiktiga arbetet med att öka kvaliteten på vår verksamhet är 

något som märks och ger genomslag. Vi ser ett stort intresse för att läsa på NTI-Gymnasiet, men också för att 

arbeta som lärare på vår skola. 

Vi fortsätter att utveckla attributen som en viktig del av vår verksamhet. I arbetsplanen fortsätter vi utveckla 

dessa inslag som vi verkligen tror bidrar till att skapa kreativa miljöer där såväl lärare som elever trivs och 

fortsätter utvecklas. De nya inriktningarna på våra utbildningar kommer som tydliga tekniska och innovativa 

inslag bidra till att attributen blir än mer tydliga. Vi är övertygade om att en framtidssäkrad och attraktiv 

utbildning kommer att leder våra elever mot allt högre studieresultat. 
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OM NTI GYMNASIET  

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

NTI Gymnasiet Uppsala 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 Uppsala 

Utbildningar och elever 

Skolan har genomgått stora förändringar på kort tid, med en flytt och en stor ökning av antalet elever och 

personal. Vi har idag ca  600 elever fördelade på sex program som är främst teoretiska med teknikprogrammet 

som det dominerande. Vårt yrkesprogram, som detta år var regionens populäraste yrkesprogram, fylls av 

elever med yrkesutgången nätverks- och supporttekniker. Alla programmen har ett tydligt teknikfokus, och 

bidrar alla till en bra sammansättning av ämnen och kurser. Några av programmen har ett tydligt 

överrepresentation av pojkar, men flickorna är fler till antalet - särskilt efter breddningen av teknikprogrammet 

med att också rekrytera till inriktningen design och produktutvecklingen.  

Som en vidareutbildning på teknikprogrammet erbjuder vi gymnasieingenjörsutbildning med 16 platser. 

Utbildningen är ettårig och erbjuder 10 veckors APL och goda möjligheter till anställning efter avslutade 

studier. 

Våra elever kännetecknas av ambitiösa framåtsträvare och har i allmänhet mycket goda förutsättningar att 

klara av sina studier på de valda programmen. Stämningen på skolan är god, och lärarna och eleverna beskriver 

en god studiemiljö där alla får vara med och utvecklas.  

 

Program Inriktning Antal elever 
åk 1 

Antal elever 
åk 2 

Antal elever 
åk 3 

EE-programmet Dator- och kommunikationsteknik 32 28 28 

TE-programmet Informations- och medieteknik 92 90 72 

TE-programmet Design och produktutveckling 36 0 0 

ES-programmet Musik 12 20 10 

SA-programmet Medier, information och 16 9 8 
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kommunikation 

NA-programmet Naturvetenskap 32 31 13 

Gymnasieingenjör  10   

Totalt*  216 178 135 

*Antal elever oktober 2020 

Personal 

Skolan har vuxit och därmed personalgruppen. Vi har ett fyrtiotal lärare och en administration bestående av 

rektor, två biträdande rektorer samt skoladministratör, IT-tekniker och lärar- och elevassistent.  Elevhälsan 

består av skolsköterska, kurator samt specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog delas med andra NTI-

gymnasier och deltar på möten både fysiskt och digitalt vid planeringar och då behov av kompetens föreligger. 

Därtill har vi en studie- och yrkesvägledare som under året arbetat främst på distans, men som från 

höstterminen 2022 kommer att finnas på plats på skolan.  

Organisation 

Lärarna är organiserade i tre arbetslag med en erfaren arbetslagsledare som leder det dagliga arbetet och 

sköter administration och vikariehantering. Arbetslagsledarna tillsammans med rektorerna bildar en 

ledningsgrupp som tillsammans med administrativ personal träffas varje måndag för planering och uppföljning.  

Skolans sju förstelärare ansvarar för det pedagogiska utvecklingsarbetet tillsammans med rektor. En av 

förstelärarna arbetar central med skolutveckling av alla NTI Gymnasiet.  Förstelärarna lokalt leder arbetet i s.k. 

lärteam med olika didaktiska fokusområden under året.  

Skolan arbetar med praktiknära forskning och är knuten till Uppsala universitet genom det s.k. ULF-avtalet. 

Därtill är vi partnerskola med lärarutbildningen på Uppsala universitet. Två av förstelärarna har i sina 

uppdragsbeskrivningar att leda detta arbete. 

Lokaler 

Det här har varit vårt andra år i våra nya lokaler, och vi är glada att vi under läsåret har kunnat bedriva 

närundervisning hela tiden. Våra lokaler ligger i huset Signalisten mitt på Campus Polacksbacken i nära 

anslutning till Uppsala universitet och Ångströmslaboratoriet.  

Huset som är totalrenoverat enligt våra önskemål har fem rymliga våningar och en källarvåning om totalt drygt 

6000 m2. På plan 1-3 finns NTI:s undervisningssalar, med 20 fullstora klassrum inklusive musiksal med scen, 

ensemblerum med inspelningsstudior, medierum med VR/AR-studio, makerspace, elektronik- kemi-, fysik- och 

nätverkslabbsalar. Därtill kommer administration, konferens- och grupprum samt olika förrådsutrymmen.  

I källaren finns lokaler för gym och omklädning. I övrigt finns goda möjligheter till idrottsundervisning i skolans 

närområde. På plan 2 har vi kafeteria och bibliotek samt vårt makerspace som är en naturlig samlingspunkt för 

både undervisning och för våra teknikintresserade elever. På plan 3 huserar elevhälsan och studie- och 



26 

 

yrkesvägledning vars lokaler vi delar med Procivitas. Korridorerna är långa och rymliga och där finns också ytor 

med studieplatser för elever. Vi är mycket nöjda med de fina lokalerna och fortsätter utveckla miljön för att 

möta våra behov. Lunch har under året serverats i restaurang Mässen på Eklundshof, en fem minuters 

promenad från skolan i fina lokaler i anrik miljö. Inför nästa läsår flyttas lunchserveringen till närliggande 

Markan där vi får större och bättre lokaler med möjlighet till eget tillagningskök.  
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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 
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