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REKTOR HAR ORDET

LÄSÅRET 2021/22

Läsåret 2021/22 var läsåret då NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg för första gången hade ett läsår med

klasser i alla tre årskurserna och de första eleverna tog studenten från skolan i juni 2022. Skolans hårda och

noga arbete med en inkludernade kultur och inspirerande lärmiljö under de tre åren börjar få sin form och

struktur samtidigt som det är en fortsatt känsla av nybyggaranda, med stor möjlighet för både elever och

personal att påverka skolutvecklingen. Ett fint exempel på hur vi organiserar och strukturerar vårt arbete med

likabehandling, trivsel och trygghet är vårt trygghetsråd som är elevdrivet med stöd från kurator och som också

är ett exempel på möjligheten att utveckla organiserandet av elevdemokratin på skolan. Vi ser framför oss att

uppbyggnaden av skolan kommer att fortsatt ge elever en unik chans till delaktighet. Ambitionen med att hitta

samstämmiga arbetsområden och projekt mellan natur och teknik har också gett resultat, inte minst i vår

satsning på hydroponsik odling. Det är en spännande framtid med internationella kontakter och samarbeten

som vi går till mötes och nu efter våra tre första år, har vi en bra grund och erfarenheter att utgå ifrån.

Den nära relationen mellan elev och personal och det förtroende som vi har byggt upp är både en viktigt del i

det närvarofrämjande arbetet som vi har jobbat med och en förutsättning för att man ska våga testa och

utvecklas kunskapsmässigt. Vi har till skolstart 2022 ett litet väl sammansatt lärarlag med stor kompetens och

engagemang för elever och skolans utveckling.

Vi vill skapa en kreativ lärmiljö och vi har fina nyrenoverade lokaler som ger oss möjlighet till detta. Hela första

plan är inrett på ett sätt så att det ska vara “låga trösklar” in till lärande och att testa teknik och experiment. Vi

vill också vara en skola där man blir sedd och alla ska känna sig som hemma på skolan. Vi kan erbjuda en trygg

skola centralt i Helsingborg. Vi ser fram emot att med personalens fantastiska engagemang bygga vidare på

våra relationer, vårt kunnande, vår utveckling, vår skola!

Mvh Ulrika Assarehn

Stolt rektor på NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg
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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.

Vi har EWS (Early Warning System) genomgångar en gång i månaden för att tidigt kunna se vilka resurser och

insatser som behövs i olika grupper och för olika individer. Genom vårt tillägg, Study Bee, i Google Classroom

får vi en snabb bild av vilka utmaningar som finns i olika kurser och för olika elevgrupper. Detta ligger till grund

för rektors resursfördelning.

Lokalt på skolan har vi också börjat tillämpa EHM (Elevhälsomöten) där mentorer är delaktiga för att göra en

analys av sin klass och vilket stöd de kan behöva både pedagogiskt men framförallt från Elevhälsoteamets

kompetens.

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

NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg hade i juni 2022 sina första avgångselever, 26 elever lämnade skolan. Vi

har en examensgrad på 91%. Några elever som inte uppnådde Gymnasieexamen har under hela sin

gymnasietid haft utmaningar eftersom de inte har gått i svensk grundskola och brister i det svenska språket har

inneburit att de har behövt extra lång tid och stöd för att klara av sina studier. Stödinsatser och kontakt med

hemkommunen för vägledning har satts in tidigt. Vi har erbjudit både mer tid, resurspass med extra hjälp och

studiehandledning men vår bedömning är att eleverna skulle behöva ytterligare mer tid på sig för att klara av

sin Gymnasieexamen. För en elev har det handlat om hög frånvaro och kommunens vägledare har varit

inkopplade vid flera tillfällen för att hjälpa och vägleda eleven. Denne elev tog tidigt ett beslut att se till att vara

fortsatt inskriven men har inte presterat tillräckligt med betygsunderlag för fullständiga betyg.  Andelen tjejer

med Gymnasieexamen är 100% och med så få elever totalt i avgångsklasserna och framförallt så få pojkar är

det inte rimligt att dra någon slutsats utifrån kön utan snarare att det beror på individuella utmaningar och

förutsättningar.

Avgångselever

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM
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GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP)

Då detta är våra första avgångselever har vi inga betygspoäng att jämföra med från föregående år. Jämförelsen

nationellt är att vårt GBP ligger på 13,7 vilket är något under det nationella resultatet som ligger på 14,5. På

natur är GBP nationellt 16 och på NTI Vetenskap 13,7 och på teknik är GDP 14,6 nationellt och på NTI

Vetenskap 13,4. Vi ligger tydligt under rikssnittet och den elevgrupp som vi har haft har varit kunskapsmässigt

heterogen men framförallt har vi haft flera elever som har kommit från introduktionsprogram eller bara ett par

år i svensk grundskola. Vi har jobbat språkstärkande och stöttat elever med extra resurspass och

studiehandledning. Språket är bärande i alla ämnen och det är tveklöst så att det är språket som påverkar GBP

på vår skola.

Samtliga elever

Betygsfördelningen och skillnaderna från tidigare år är marginella. Den största skillnaden är att andelen betyg E

har ökat. En liten högre andel F bland pojkar 15%. Denna ökning hör samman med de elever som inte klarat av

sin Gymnasieexamen och där det visat sig att kurserna i årskurs 3 var mycket mer krävande än de kurser man

hade läst tidigare år.
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Då 2022 är första året då vi har haft alla tre årskullar och alla kurser ma 1, 2, 3, 4 och 5 kan vi se att

svårighetsgraden på kurserna ger ett negativt betygsutfall. Under hela året har vi jobbat med eleverna och

uthållighet kopplat till att kurserna i matematik blir svårare och svårare. Det finns ett starkt samband mellan

närvaro och den höga andelen F i matte 3 och 4. Ma 1c har ungefär lika stor andel D som föregående år men

det har skett en nedgång i betyget A från 35 till 6 % samt mer än en dubblering av betyget F. Vi har haft fyra

avhopp efter första året och dessa elever fick inte godkänt betyg i matte och kommenterade själv att de tyckte

att det var svårt med matematiken och att vi måste läsa i ett snabbt tempo för att hinna med fyra kurser med

utrymme för ma5 för de som vill läsa den fördjupningskursen.

Återigen bör det kommenteras att 2022 är första året då vi har haft alla tre årskullar. Andelen höga betyg har

kraftigt gått ned i SVA och SVE 01  medan de har ökat i SVA och SVE 02. Årskullen 2021 har vi elever med stark

inre motivation, goda förkunskaper samt en stöttande kultur i klassen. Detta är något som vi diskuterar kring i
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lärteamet för att se hur vi kan få samma studieklimat i de andra klasserna.

De elever som inte klarat sin Gymnasieexamen har F i Gymnasiearbetet. Vi har jobbat handledande och nära

dem under hela året och kursen var planerad så att det skulle finnas tid till kompletteringar. Eleverna har inte

fullt ut förstått instruktioner och krav, en elev utförde sitt experiment hemma utan att kunna bevisa att det var

hen som utfört experimentet. Att driva och ta ansvar för ett projekt med handledning och få traditionella

lektioner och inga “vanliga” examinationer har varit utmanande för dessa elever. Vi kommer därför träna

eleverna i att jobba projektorienterat tidigare och tydligare i årskurs 1 och 2.
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RESULTAT NATIONELLA PROV

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

som en indikator på likvärdighet i betygssättning. Vi använder oss av NP i de kurser där det är obligatorisk dvs.

avslutande gemensamma kurs för programmet och inriktningen, ma 4, sv/sva3 och en 6. De elever som inte har

klarat godkänt betyg på NP i En6 och ma 4 får läsa om kursen eftersom det finns tidsutrymme för detta. I

svenska jobbar vi med kompletterande uppgifter och examinationer för att ge elever en möjlighet att visa sina

kunskaper och uppnå godkänt betyg. Nationellt prov i matematik 4 genomfördes i december 2021.

Betyg NP                     Betyg Kurs

En 6 - 35 % F                  59% högre betyg och resten samstämmigt med NP    

Sv 3 - 13% F                   30% högre betyg och resten samstämmigt med NP

SVA 3 - 27% F                  60% högre betyg, 7 % lägre betyg och resten samstämmigt med NP

Det finns en diskrepans mellan betygen i på NP och betyg på avslutad kurs. Bakgrunden till detta är främst

bristande språkkunskaper i både svenska och engelska hos elever som inte inte gått många år i svensk skola

innan de började gymnasiet hos oss. Dessa elever behöver mer tid för att klara av kurserna vilket vi också kan

erbjuda i engelska 6 men i svenska 3 jobbar vi istället intensivt med extra resurspass och lovskola.

En stor anledning till diskepans i godkända betyg i engelska mellan NP och slutbetyg beror på elever skrev 1

poäng ifrån ett högre betyg på NP samt hade presterat på högre nivå under kursens gång. De elever som fick F

på NP men E i slutbetyg har kunnat visa i liknande situationer har kunnat prestera på en likvärdig nivå. Den

andel F som blev satta i slutbetyg beror till stor del på bristande förkunskaper och har precis klarat av E på

tidigare kurser. När det gäller engelska handlar det också om elever som inte har läst engelska under hela sin

skolgång samt att de har haft det kämpigt även i andra kurser vilket har gjort det svårt för dem att fullt ut

fokusera på engelskan.
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NORMER OCH VÄRDEN

I följande del beskrivs skolans arbete med normer och värden, vilket vid sidan av kunskapsuppdraget utgör

grunden i gymnasieskolans läroplan. Området angränsar också till arbetet mot diskriminering och kränkande

behandling, ett arbete som redovisas i skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Både i

styrdokumenten och annan lagstiftning lyfts likabehandling, demokratiska förhållningssätt och värdegrund

fram.

På NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg har vi som huvudprincip att dessa styrande dokument och

lagstiftningen följs. Ett sätt som vi arbetar med detta är i hur läraren ansvarar för att klassrumsklimatet ska vara

tryggt och inkluderande. Konkretiserat innebär detta att läraren ansvarar för placering i klassrummet,

gruppindelning och stöttar eleverna i det sociala samspelet genom att t.ex. agera aktivt för ett vårdat språk och

respektfullt bemötande av kamraterna. I detta ingår att läraren själv agerar professionellt och i sitt ledarskap är

medveten om sin roll som förebild.

På NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg råder överlag en lugn och trygg miljö. Då skolan är liten har

personalen god möjlighet att ha en nära och förtroendefull relation till eleverna. Eleverna blir sedda i hög

utsträckning och fångas upp snabbt. Eleverna är också inkluderade och delaktiga i arbetet med trygghet och

trivsel.

Mentorer har som mål att ha god kontakt med eleverna för att säkerställa att de känner sig trygga, trivs och vet

vem de ska vända sig till om de behöver hjälp. Mentorer för alla klasser och årskurser följer upp under elevens

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

Vi kan se en liten procentuell ökning där elever upplever att de behandlar varandra på ett bra sätt, med 81%

jämfört med 79% under läsåret 20/21. Vi kan se att killar inte upplever att elever behandlar varandra på ett bra

sätt i lika stor utsträckning som tjejer. Hos tjejerna har det gjorts positiva framsteg genom en ökning från 69%

från 20/21, till 88% under läsåret 21/22.

Generellt går det att utläsa att eleverna i årskurs 3 var mindre nöjda än eleverna i årkurs 1 och 2 vilket gör att

det totala resultatet dras ned. Detta kan bero på flera olika faktorer och det som vi har sett i tidigare och andra

utvärderingar samt i samtal med eleverna och det som vi har jobbat mycket med just denna årskull är:

grupperingar i klassen, otrygghet, dåligt skolsjälvförtroende samt en misstänksamhet mot skolan som

insituítution och därmed ett ifrågasättande kring skolans myndighetsutövning i betygsättning.

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN
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I år kan vi se en minskning med 5% i resultatet upplevd trygghet på skolan. Hos tjejerna har känslan av upplevd

trygghet ökat till 100%, vilket var ett av målen föregående läsår då resultatet var 93% hos tjejerna. Killarnas

resultat om upplevd trygghet har minskat från 96% under läsåret 20/21 till 85% under läsåret 21/22.

Resultatet från båda områdena visar att en mycket stor andel av tjejerna upplever en ökad trygghet och har en

upplevelse av att elever behandlar varandra på ett bra sätt, medan vi ser en minskning inom båda områdena

hos killarna. Att stärka känslan av trygghet har varit ett prioriterat område under läsåret 20/21. Trygghetsrådet

har tillsammans med skolkurator arbetat för en inkluderande arbetsmiljö på skolan. Arbetet har haft ett starkt

fokus på att förbättra kommunikationen mellan varandra för att minska missförstånd och konflikter, då detta

ansågs vara en faktor till att en del tjejer tidigare inte upplevt skolmiljön lika trygg som killarna. Kurator rör sig

mycket ute bland eleverna och all personal markerar tydligt om det är någon elev som inte behandlar övriga på

skolan på ett respektfullt sätt.

Resultatet från nuvarande läsår visar att det finns ett behov av att arbeta mer med killarna då målet är att nå

100% i trygghet även hos dem. Under läsåret har mentorer till årskurs 1 och skolkurator arbetat med

värdegrunder och likabehandling. Under nästkommande läsår är målet att fortsätta arbeta med gruppen för att

stärka relationerna, gemenskapen och sammanhållningen i klassen. Då jargongen mellan killarna kan vara hård

och därmed skapa en machokultur ska mentorer fortsätta arbeta med normkritik. Målet är att utöka elevers

förståelse för olikheter och utmana föreställningar om vad som är normalt.
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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

På NTI Vetenskapsgymnasiet säkerställer vi löpande att elever får den garanterade undervisningstiden.

Elevernas utveckling och undervisningens effekt följs löpande upp under läsåret genom vårt arbete med EWS

(Early Warning System). I EWS färgkodas alla elever en gång per månad utifrån deras utveckling mot målen.

Färgerna grönt, gult och rött används, där grönt signalerar att eleven utvecklas mot målen, gult betyder att det

finns en oro och att extra anpassningar ska sättas in och rött innebär att de extra anpassningar som har satts in

inte varit verksamma och att det behövs ett nytt grepp. Minst en gång i månaden går vi igenom hur våra elever

ligger till kunskapsmässigt i EWS:en och resultat och analys av dessa genomgångar ligger till grund för rektors

resursfördelning. Vår EWS ligger på en digital plattform (Study Bee) där man kan samla information som tex.

extra anpassningar vilket underlätta för icke undervisande personal såsom kurator och specialpedagog och

koppla in dem i elevens lärprocess.

Då vi ser att språket är ett bärande i alla ämne och kurser och både teknikprogrammet såväl som

naturprogrammet har minst 4 matematikkurser i programplanen (vilket innebär att dessa kurser läses i ett högt

tempo), har svensk- och matematikkurser mer undervisningstid än övriga kurser.  Alla elever har erbjudits

resurspass i alla ämnen med ämnesbehörig lärare. Resurspassen i matematik har legat  i anslutning till

matematiklektionerna vilket har möjliggjort för elever med behov av mer tid till träning och att få extra hjälp

när man redan har kommit igång med matematiken. De elever som har haft utmaningar i flera kurser på grund

av bristande kunskaper i det svenska språket har fått mer riktad resurstid med studiehandledare och ofta även

tillgång till sin ordinarie svensklärare. I matematik och svenska har vi med stor framgång arbetat med

tvålärarsytem på flera lektioner.

Efter pandemin med fjärrundervisning ser vi att flertal elever har hamnat i studievanor som inte gynnar dem.

Eleverna tror att de kan klara av att studera hemma och uteblir från några lektioner, gör egna prioriteringar och

planeringar som leder till ohållbara situationer med mycket stresspåslag. Det visat sig vara svårt för både elever

och lärare att hinna med och få alla i mål. Specialpedagog och rektor har därför under vårterminen satt in extra

resurspass med stöd i att planera och strukturerar genomförande av uppgifter. Vi har framförallt fokuserat på
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årskurs 3 för att säkerställa Gymnasieexamen och vi har kontinuerligt följt upp elevernas arbete för att

säkerställa att de skulle hinna klara av alla uppsatta mål. Vi har även genomfört lovskola under sport-, påsk- och

sommarlovet.

På NTI Vetenskapsgymnasiet finns ett starkt kollegialt samarbete. Vi har avsatt två timmar varje vecka till att

fokuserat arbeta med pedagogisk utveckling kollegialt , denna tid kallar vi för lärteamstid. Vi började läsåret

med att arbeta klart med boken Lektionsdesign av Helena Wallberg. I vår planering ingick gemensamma

diskussioner och auskultationer. Vi gick därefter över till kursen Specialpedagogik för lärande med liknande

upplägg. Några lärteamstillfällen har vi även arbetat med och diskuterat examensmålen och hur vi kan finna

synergi i olika kurser för att tydligare stärka upp de kompetenser som eleverna ska uppvisa i sitt

Gymnasiearbete. Vi har bara ett lärarlag på skolan och det är högt i tak och en “bjussig” kultur. Olika

anpassningar som en lärare har gjort i en klass diskuteras om samma anpassning kan tillämpas i en annan kurs.

Lärteamen leds av vår lärledare hela tiden med utgångspunkten att vi har ett gemensamt ansvar för våra elever

och att vi hjälps åt för att de ska lyckas och nå sina mål.

Arbetet i lärtemet bestäms utifrån de utvecklingsbehov som är identifierade på skolan. Vi har identifierat att vi

behöver jobba språkstärkande i alla ämnen, att vi behöver främja inkludering och delaktighet oavsett bakgrund

eller kön. Genom det kollegiala samarbetet utforskar vi hur vi kan ge eleverna inflytande över undervisningen,

hur undervisningen och examinationen kan differentieras utifrån olika elevers behov, utmaningar och styrkor.

Vi har även diskuterat hur vi kan få tjejer att ta för sig mer inom teknik och programmering och under

innevarande år såg vi hur den hydroponiska odlingen inom biotekniken blev en sådan inkörsport. Vi pratar även

om hur vi kan höja studiemotivationen framförallt hos killar som gärna “nöjer” sig med ett betyg. Vi tycker oss

se att jobba med mer resurser på ordinarie lektion ger mer effekt än att erbjuda mer extra resurstid. Med två

lärare i klassrummet blir det lättare med studiefokus och hjälp till elever direkt.

Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande

Vi är ett litet pedagogiskt team på skolan och rektor är ofta med under lärteamstiden och i de pedagogiska

diskussionerna. Lärarna har också möjlighet till många informella möte och de flesta sitter i samma arbetsrum.

Det finns en prestigelös anda och en gemensam drivkraft att utveckla undervisningen i stort. Vi arbetar utifrån

devisen att vi har ett gemensamt elevansvar för våra gemensamma elever. Alla lärare jobbar relationellt och vi

har alla på skolan bra koll på varje enskild individs behov och utveckling. Det differentierade arbetssättet har

haft betydelse för att flera elever ska klara av målen. 90% av eleverna känner sig trygga på skolan och vi arbetar

aktivt för att ta reda på varför det är 10% som inte gör det. Den fysiska lärmiljön med en central trivsam

inglasad innergård där man kan sitta och plugga har skapat mer lugn och ger ytterligare en yta där vi kan mötas,

personal och elever. Lärare och övrig personal rör sig ute på skolan vilket ger en direkt lugnande effekt. Vårt

Maker Space ör fortfarande för mycket av ett elevhäng och inte ett Maker Space där man testar och utvecklar.

Vi behöver fortsatt jobba med att tillgängliggöra makerkulturen för alla men våra hydroponiska odlingar har

visat sig locka till nyfikenhet och engagemang bland både tjejer och killar.
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Slutsatser

- Det goda kollegiala arbetet lett av vår lärledare fortsätter utifrån de utvecklingsområden som vi har

sett, differentierad undervisning och språkstärkande undervisning i alla ämnen.

- Vi behöver stärka upp det lustfyllda lärandet och det som vi kallar för makerkultur och framförallt

hjälpa och locka fler tjejer till att våga testa och ta för sig.

- Alla elevers men framförallt killarnas självkänsla kring sina studier behöver stärkas upp.

- Vi fortsätter med två lärare på några lektioner i svenska och matematik och ser över om resurserna

mer ska satsas på lektionen istället för en massa extra resurstid utanför lektionstid.

- Mentorer behöver på mentorstiden ytterligare förstärka studieteknik kopplat till att strukturera och

planera sina studier.

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING

Organisering av bedömning och betygsättning

Då skolan är en liten skola har vi bara ett lärteam med goda möjligheter till informella möten och samverkan.

För att säkerställa en likvärdig bedömning får alla lärare tillgång till Skolverkets bedömningsstöd (i de ämnen

där det finns). Alla nyanställda lärare, oavsett hur länge de har varit verksamma som lärare får som nyanställda

på NTI gå kursen Betyg och bedömning i Karlstad universitets regi. Även om NTI Vetenskapsgymnasiet är en

liten skola har vi vår systerskola väldigt nära och samarbeten med ämneskollegor möjliggörs. Det har även

under läsåret funnits regelbundna regionala och digitala möten mellan kemilärare i regionen. På skolan har

lärare i svenska, matematik, fysik och historia ämneskollegor att diskutera med på skolan. Inom Helsingborgs

stad finns även ett nätverk för ämneslärare på några av stadens friskolor och två träffar per år organiseras.

Utvärdering av bedömning och betygsättning

Under läsåret 20/21 implementerades Study Bee som ett tillägg i google classroom. Eleverna och

vårdnadshavare kan ladda ned det enkelt i en app och tydligt se omdömen och resultat. Vi har

utvecklingssamtal en gånger per termin och vid det första utvecklingssamtalet i årskurs 1 visar och förklarar

mentorn hur Study Bee fungerar. En gång per termin ska varje undervisande lärare ha målsamtal med elever i

sina kurser. Alla lärare planerar sina kurser så att varje moment examineras mer än en gång. Samordning kring

sambedöming av Nationella prov behöver stärkas upp och samarbetet med andra NTI skolor kring detta startas

upp under läsåret 22/23.

Slutsatser

- Vi fortsätter med Study Bee och ser till att nya lärare hjälps in i detta system.

- Planering av sambedömning av NP behöver komma igång tidigare för att få en bättre struktur.

- Det kollegiala stödet inom NTI.s skolor i 29 olika kommuner kommer att stärkas upp ytterligare.
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ELEVHÄLSOARBETE

Organisering av elevhälsoarbetet

Under läsåret 2021/22 hade vi specialpedagog på 10%, kurator på 20-30%, skolsköterska på 10% och SYV på

distans ca. 10% samt skolläkare och skolpsykolog kopplade till Elevhälsan. Det är svårt att organisera EHT med

så små tjänster men var och en  har bidragit på bästa sätt med sin kompetens och vi har haft regelbundna EHT

möten varje månad. Kuratorn har haft som ett av sina uppdrag att leda skolans Trygghetsteam vilket har

fungerat mycket bra. Specialpedagog har hjälpt till att stötta och kompetensutvekla övriga pedagoger. Vi

testade under året att ha EHM för varje årskull vilket gav bra resultat och tydliga mönster kring vilket stöd varje

grupp behövde av EHT.

Vi hade som fokusområde i arbetsplanen att stärka upp och tydligare organisera EHT. Tyvärr har vår

skolsköterska drabbats av en långtidssjukskrivning och kuratorn sa upp sig vid jul pga. studier. Detta

sammantaget har gjort att vårt arbete har haltat och det har tagit tid att sätta in ny personal i arbetet.

Utvärdering av elevhälsoarbetet

Elevhälsan har regelbundna träffar med samtliga professioner deltagande.

Elevhälsan har arbetat utifrån analyser av indikatorer, resultat, närvaro, observationer samt samtal med elever.

De nära relationerna på den lilla skolan märks även i Elevhälsoteamet där rektorns ledning strävar mot

samarbete mellan olika yrkesgrupper på skolan. Skolans lärledare har under året deltagit på EHT möten för att

ytterligare överbrygga mellan pedagoger och övrig personal på skolan. Specialpedagog har både stöttat

pedagoger i sitt uppdrag såväl som arbetat aktivt med elever på individ och gruppnivå. Det har funnits en brist

på medicinsk kompetens under vårterminen då Skolsköterskan varit sjukskriven och vikarie inte har kunnat

tillsättas. Inom Academedia finns medicinsk kompetens och stöttning som har kunnat nyttjas om akut behov

skulle uppstå. Mitt under läsåret hade vi ett byte av skolkurator och tjänsten minskade från 30 till 20% men

båda personerna har starkt bidragit med psykosocial kompetens och har till sitt förfogande haft skolpsykolog

som stöd i sitt arbete. Kurator och specialpedagog är synliga ute i verksamheten och har haft ett tydligt

stöttande förhållningssätt till elever vilket har hjälpt eleverna i arbetet mot sina mål. Elevhälsan har

huvudsakligen arbetat med förebyggande och främjande insatser. Våra EHM möten där fokus är på en klass åt

gången har hjälpt till i analysen och tydliggjort vilka behov som finns i olika elevgrupper tex. att årskurs 1

behöver hjälp med kommunikation. Både kurator och specialpedagog har hållit i några mentorspass. Vidare har

elevhälsan en nära dialog med mentorer och övriga lärare på skolan.

Utifrån analyser, uppföljningar och utvärderingar har elevhälsan kunnat identifiera olika behov hos elever och

klasser. Skolkurator har arbetat åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande på gruppnivå och individnivå.

Skolkurator har haft samtal med elever som har haft ett behov av samtalsstöd, samt haft värdegrundssamtal i

klass med årskurs 1. Syftet med värdegrundsarbetet i klass har varit att stärka elevers förståelse för

kommunikation och hur den kan påverka relationer och gruppdynamiker. Kärnan i värdegrundsarbetet har varit
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att förebygga kränkande behandling. Elever har fått prata om hur de trivs i klassen och i smågrupper fått göra

övningar för att lära känna varandra bättre. Efter värdegrundsarbetet i klass har elever fått uttrycka sina tankar

och reflektioner om övningen. En stor majoritet av eleverna upplevde att de lärt sig något nytt och fått en ökad

förståelse för olikheter. Enstaka elever upplevde att övningarna var för enkla då de redan hade god insikt i

skolans värdegrunder och inte behövde värdegrundsarbetet i klassen. Samtliga tankar och reflektioner är

viktiga att beakta och utgå ifrån inför nästkommande läsår. Detta för att stärka elevinflytande och anpassa

upplägget efter målgruppen.

NTI Vetenskapsgymnasiet elevinflytande som en väsentlig del för att skapa trygghet och trivsel på skolan. För

att elevinflytande ska genomsyra hela verksamheten har skolan ett så kallat “Trygghetsråd”. Trygghetsrådet

träffas regelbundet tillsammans med skolkurator för att gemensamt diskutera vilka förbättringsområden som

finns på skolan. Trygghetsrådet är som ett forum för elever som vill prata om hur de upplever skolmiljön,

sociala relationer och trivsel på skolan. Trygghetsrådet fattar gemensamt beslut om åtgärdande eller

förebyggande och hälsofrämjande insatser på gruppnivå. Under vårterminen har trygghetsrådet velat stärka

samhörigheten och gemenskapen på skolan. I samband med detta ordnade trygghetsrådet tillsammans med

skolkurator en trivseldag med aktiviteter där samtliga elever skulle delta.

NTI Vetenskapsgymnasiet är en mindre skola vilket skapar goda förutsättningar för naturlig kontakt mellan

elevhälsa och lärare. Elevhälsa och lärare har en gemensam syn på förhållningssätt och utvecklingsområden,

vilket skapar goda förutsättningar för samverkan mellan elevhälsa och lärare.

Mentor har varit med på elevhälsomöten för att bidra med sin kompetens och kunskap. Det här har visat sig

vara ett vinnande koncept som elevhälsan ska fortsätta med nästa termin. Att mentor är med på elevhälsans

möten ger även elevhälsan en god inblick i elevernas skolsituation. Eftersom elevhälsan inte är på plats varje

dag når information om beslut till andra lärare på ett effektivt sätt när mentor är med på mötet.

På grund av sjukskrivning och personalomsättning och den fortsatta pandemin har rutiner och organisation inte

helt satt sig. Både elevhälsan och elever behöver tydligare information om rutiner för anmälan, utredning och

uppföljningar.

Elevernas närvaro kontrolleras av mentorerna varje vecka och vid hög frånvaro tar mentorn en första kontakt

med eleven och elevens vårdnadshavare för att ta reda på vad frånvaron kan bero på. Övriga lärare

uppmärksammas också på om en elev har hög frånvaro. Vi har en bra närvarograd på skolan och jobbar även

här förebyggande och främjande och när det kommer till närvaron är det att bli sedd och vara saknad om man

inte är på plats som är det viktiga. Därför skickar vi sms och mejl till eleven och frågar hur hen mår, om det är

något som vi kan göra och att hen är saknad i skolan. Om en elev har fortsatt hög frånvaro meddelar vi att vi

kommer att kontakta CSN. Vi kan se att en del myndiga elever missbrukar möjligheten att själv frånvaroanmäla

när de har blivit myndiga och här behöver vi fundera över vilka strategier vi kan jobba med för att få en nära

relation mellan skola och hem som består efter att eleven blivit myndig.
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Slutsatser

- Mentor ska fortsätta delta på elevhälsomöten.

- Fortsatt värdegrundsarbete på gruppnivå för att öka trivsel och trygghet på skolan.

- Elevhälsan ser behovet av en skolsköterska. Eftersom skolsköterska saknats under vårterminen har

lärare, elevhälsa eller elever inte haft tillgång till medicinskt stöd och expertis.

- Närvarofrämjande arbetet behöver utvecklas. Förebygga frånvaro främst gällande elever som blir

myndiga.

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN

Organisering av samverkan med omvärlden

På NTI Vetenskapsgymnasiet har vi en Studie och Yrkesvägledare som kommer till skolan ett par gånger per

läsår och därutöver erbjuder elever digitala informationstillfällen i grupp och digitala individuella

vägledningssamtal. Studie och yrkesvägledaren stöttar även mentorerna så att det kan arbeta med vägledande

workshops på några av mentorstillfällena. En gång om året i början på ett kalenderår arrangerar skolan en

Framtidsdag då olika universitet och högskolor kommer till skolan och berättar om sina utbildningar. Skolan

försöker boka in representanter för utbildningar som eleverna har visat intresse. Skolan deltar även på en

mässa, SACO-mässa, under hösten (hitintills har denna varit digital). Under utvecklingssamtalen på vårterminen

i 2,an och i 3.an finns ett framtidsfokus. Mentorerna hjälper också eleverna med rent praktiska saker kopplat till

högre studier. Minst en gång per läsår ska eleverna göra ett besök på universitetet.

Utvärdering av samverkan med omvärlden

Det finns en god samverkan kring vägledning mellan SYV och mentorer och vår Framtidsdag (Lärosäten i södra

Sverige ex. Halmstad, LTH, MAU och Polishögskolan var inbjuda) var välbesökt och mycket uppskattad av

eleverna. Vi har även haft en del digitala vägledningsinsatser som ex. digital mässa och föreläsningar men det

är tydligt att det ger mer att få till de fysiska mötena och vår förhoppning är att vi framöver ska kunna ha

fysiska möten med universitet och högskola både på plats på vår egen skola och på mässor samt studiebesök

på Lunds universitet.

Vi har etablerat en del goda kontakter med det lokala näringslivet i samband med Gymnasiearbetena i årskurs

3 och vi har inför kommande läsår samarbetspartners både inom kommunen och lokala företag där det finns

en tydlig koppling till Green Tech som vi satsar stort på. Vi hade en bred kompetens till den jury som lyssnade

till årskurs 3 när de pitchade sina Gymnasiearbeten.  Green Tech och hydroponisk odling har visat sig vara ett

lyckosamt projekt som lockar in alla elever, oavsett kön eller bakgrund till att jobba med Green Tech och

miljöfrågor. Under läsåret 21/22 startade vi igång ett smal scale erasmus projekt tillsammans med skolor i

Nederländerna, Baskien och Danmark för att utforma ett utbyte som våra elever framöver kan ta del av. Fokus

är Green Tech i allmänhet och hydroponisk odling i synnerhet.
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Vi jobbar vidare med satsning på  hydroponiska odling och ser om vi kan hitta andra bra projekt som har en låg

tröskel in till teknik och programmering. Vi ser att det har varit gynnsamt för att stärka upp könsfördelning och

vi anmäler även våra tjejer på teknikprogrammet att delta i Her Tech Future vid Lunds univeristet. I

förlängningen hoppas vi att våra tjejer ska kunna ha workshops och inspirationsförelsningar för yngre tjejer.

Under läsåret 21/22 samarbetade vi med en grundskola, Vittra Landborgen, kring hydroponsik odling och

liknande samarbeten kommer vi att fortsätta med.

Slutsatser

● Vi fortsätter med samarbete mellan SYV och mentorer och jobbar med vägledning på flera

mentorspass.

● Samarbete med universitet, högskola och näringsliv stärks upp ytterligare och vi hoppas på att kunna

få gå på fysiska utbildningsmässor och studiebesök på Lunds universitet.

● Vi stäker ytterligare vårt regionala kontaktnät med näringslivet.

● Till vår Framtidsdag i februari 2023 vill vi även bjuda in fler yrkesutbildningr för att synliggöra ett

bredare framtidsval.

● Vi går över i ett mer storsakligt Erasmusprojekt kring hydroponisk odling.

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER

Vårt fokus framöver kommer att ligga på det fortsatta arbetet med trygghet, där målet är 100% trygghet för alla

elever på skolan. Elevhälsa och mentorer jobbar vidare med det normkritiska arbetet och Trygghetsrådets

arbete ska bli tydligare och med en bättre kontinutet. Då vi ser att närvaro och betyg är tätt sammankopplat

jobbar vi vidare på att bygga nära relationer med elver men vi ska även tydligare och snabbare informera och

kontakta elever och vårdnadshavare om vi kan se en negativ trend kring närvaro. I vårt lärteam jobbar vi vidare

med det att fördjupa kunskap om  språkstärkande arbete och diffrenttierad undervisning. För att nå

programmålen med rikitgt fina, bra och genomarbeteade Gymnasiearbeten som kronan på verket tittar vi på

hur vi kan tidigare och tydligare jobba med innovastinosarbete. Vi har en temavecka under höstterminen och vi

tar stöd i NTI:s innovationskokbok. Vi tror även att vår utbyggnad av vårt nätverk och kontakt med universitet

och högskola kommer att bidra till inspiration och motivation att jobba med innovationsarbete och olika typer

av projekt.
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OM NTI GYMNASIET

Huvudman för NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg är BOLAG NTI Macro AB, som är en del av AcadeMedia.

NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg  är, tillsammans med 28 andra skolor, en del av NTI Gymnasiet som

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

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

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

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

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

Om NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg

Utbildningar och elever

På vår skola har vi två program: teknik med inriktning teknik och natur med inriktning natur och sedan läsåret

22/23 även med inriktning samhälle. Båda programmen är teoretiska och högskoleförberedande men med

laborativa och praktiska moment inom flera kurser tex. teknik, kemi, bioteknik och fysik. På teknikprogrammet

är det fortfarande övervägande killar men på natur är det en ganska jämn fördelning mellan tjejer och killar.

Program Inriktning Antal elever åk 1 Antal elever åk 2 Antal elever åk 3

Teknikprogrammet Teknik 11 8 8

Naturvetenskapliga
programmet

Natur 21 10 17

Totalt* 75 32 18 25

*Antal elever oktober 2020

Personal

Då skolan var inne på sitt tredje år var det fortsatt en liten relativt nystartad skola med ett litet och tight team

av personal som jobbade nära varandra och eleverna. Under läsåret bestod lärarlaget av fyra lärare som

jobbade heltid och tre lärare som arbetade deltid på plats på skolan. Skolan hade en it-tekniker på 20% men

ingen administratör. Elevhälsan på plats bestod av specialpedagog, kurator och skolsköterska samt rektor. Vi

hade även en lärarassistent på deltid.

Organisation

Skolan har ett lärarlag som har kollegiala pedagogiska utvecklingsmöten varje vecka i något som vi kallar för

lärteam. Lärteamet leds av en lärledare vars tjänst kommer att gå över i ett förstelärarskap.
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Lokaler

Skolan är på 890 kvm + inredd källarutrymme på 250 kvm  och en inglasad innergård som också kan nyttjas.

Skolan ligger centralt men det är ändå väldigt lugna och “tysta” lokaler. Skolan har  ett Maker Space, kemiabb

och bibliotek. Eleverna äter lunch med matkort på utvalda restauranger i centrala Helsingborg. Idrotten

förläggs huvudsakligen på Helsingborgs Arena. Eleverna har hela källarplan och innergård till elevutrymme.

Därtill finns det flera mindre utrymmen där eleverna kan hänga, inte minst i vårt Maker Space som inte har

några dörrar då vi vill skapa en inbjudande kreativ miljö.
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BILAGOR

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

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

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

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

skolnivå.

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

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

mellan insats och resultat. Det innebär att rektor:

● Bygger, tänker och organiserar efter återkommande förbättringscykler

● Skapar en inre organisation för både drift och utveckling

● Delar på ledarskapet

● Skapar höga förväntningar på att lärare ständigt utvecklar sin undervisning

● Avprivatiserar undervisningspraktikerna och växlar upp goda exempel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samråd med huvudman utifrån lokala resultat och behov.

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

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

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

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

forskningscirklar mm.

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

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

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

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

● undervisningen är målfokuserad och innehåller ett aktivt lärarstöd

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

ämneskunskaper

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

förutsättningar

● eleverna görs delaktiga i undervisningen och sitt eget lärande

● läraren vet och visar att alla elever kan lära

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

förutsättningar för elevernas lärande.

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

www.ntigonline.se
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