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REKTOR HAR ORDET 

Under föregående läsår fortsatte covid 19 att vara en yttre faktor att ta hänsyn till. Under vårterminens början 

eskalerade smittspridningen vilket ledde till högre sjukfrånvaro än tidigare under en kort period, därefter 

återgick det sakta men säkert till det normala med en hög närvaro under senare delen av terminen.  

Trots att eleverna under två år drabbats av pandemin och dess effekter blev det ett bra studieår där nästan alla 

avgångselever gick ut med sin studentexamen. Både elever och lärare förtjänar all respekt för det otroliga 

arbete de lagt ner. 

Om vi blickar tillbaka på det gångna året utvecklades skolan återigen i positiv riktning under läsåret 21/22. Vi 

har i det kollegiala arbetet valt att lägga extra stort fokus på närvarofrämjande arbete och har deltagit i 

närvarolyftet. Det närvarofrämjande arbetet är intimt förknippat med det fortsatta parallella arbetet att 

utforma en tillgänglig undervisning, aktiviteter och tydlighet gentemot eleverna för att erbjuda bästa möjliga 

undervisning.  

Vi har ytterligare intensifierat arbetet med att följa upp elevernas studiesituation. Uppföljningen sker genom 

det vi kallar elevavstämning, där vi sex gånger per år gjort en prognos för varje elev i varje kurs för att snabbt 

kunna åtgärda om studierna tagit en negativ riktning. Under året har dessa elevavstämningarna gjorts i 

verktyget Studybee som är en påbyggnad på Google Classroom som eleverna under de senaste åren använt 

som lärplattform. Genom att använda Studybee behöver vi inte som tidigare vänta på att alla lärare fyller i 

avstämningen, bedömning på examinationer hamnar i Studybee kontinuerligt. I programlagen sker vidare en 

veckovis uppföljning av elevernas studieframgångar. I samband med det diskuteras också vilka elever som 

behövt extra stöd eller anpassningar.   

Elevantalet har fortsatt öka och från och med läsåret 2022 har vi 12 klasser på skolan. Trots ökningen av elever 

är vi fortfarande en liten personlig skola där vi har goda relationer till varandra och vi vet att bra lärare är 

avgörande för undervisningen samt elevernas framgång. Därför kommer det att krävas fortsatt hårt arbete och 

vi har en stark vilja att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.  

När vi startar vårt tjugonde läsår på NTI Gymnasiet Västerås i augusti vill vi återigen utmana eleverna att nå 

sina mål, ge ett utvecklande läsår där tech står i fokus och ge kunskaper som behövs i det framtida arbetslivet.  

. 

Rektor Anders Tegerhult 
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VÅR VISION 

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

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

VÅRT SYSTEMATISKA KVALITETSARBETE 

Vår kvalitetsmodell 

Inom NTI Gymnasiet vilar vårt systematiska kvalitetsarbete på AcadeMedias gemensamma 

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

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

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

 

Vår kvalitetsdefinition 

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

vi når de uppsatta målen (resultatkvalitet). 

 

Strukturkvalitet handlar alltså dels om på vilket sätt 

huvudmannen och skolledningen organiserar och skapar 

förutsättningar för utbildningens och undervisningens 

genomförande, dels om andra förutsättningar i form av 

t.ex. sammansättning av personal och elever. 

Processkvalitet handlar om våra arbetssätt och kvaliteten 

i det vi gör.  

Resultatkvalitet handlar kort och gott om i vilken 

utsträckning vi når de nationella målen.  

 

 

AcadeMedias framgångsfaktorer 

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

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

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

att korrigera brister och avvikelser.  

Kollegial samverkan: Vi skapar arenor och utrymme för gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte som leder 

till att verksamheten utvecklas. Vi redovisar öppet våra resultat, styrkor och utmaningar och lär av varandra. 
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Aktiv resursfördelning: Vi anpassar organisation, bemanning och andra resurser utifrån förutsättningar och 

behov.  

Gemensamma kvalitetsuppföljningar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

denna kvalitetsrapport.  

Under början av påföljande hösttermin sammanställer såväl skolorna som huvudmannen sina 

kvalitetsrapporter i sin slutliga form, och arbetsplaner tas fram för hur vi ska arbeta vidare mot högre 

måluppfyllelse nästa läsår. 

 

Våra tre strategier för högre måluppfyllelse 

NTI Gymnasiet har under en längre tid successivt utvecklat en djupare förståelse för vilka processer som har 

störst effekt på lärande och utveckling, för såväl ledning, lärare som för våra elever. Med utgångspunkt i 

forskning och beprövad erfarenhet har vi inom NTI Gymnasiet enats om tre strategier som utgör ett 

gemensamt ramverk för att alla elever ska lyckas: pedagogiskt ledarskap, kollegialt lärande och en effektfull 

undervisning. (Se bilaga 2) 
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RESULTATREDOVISNING 

Resultatkvalitet handlar om i vilken utsträckning vi når de nationella målen, det vill säga de mål som finns i 

läroplanen och varje programs examensmål. 

KUNSKAPER 

 

Avgångselever 

ANDEL MED EXAMEN NATIONELLA PROGRAM 

 

Diagrammen visar andel elever med examen totalt på NTi Gymnasiet Västerås åren 2021 och 2022 samt 

andelen examen totalt pojke-flicka mellan samma år. Det går att se en minskning i examensgraden totalt med 

en procentenhet mellan 2021 och 2022 där den största minskningen i andelen med examen går att se hos 

flickor.  

 

 

Diagrammet visar andel elever med examen på El- och energiprogrammet (EE), Estetiska programmet (ES) och 

Teknikprogrammet (TE) på NTI Gymnasiet Västerås åren 2021 och 2022. Läsåret 2022 klarade samtliga elever 

på el- och energiprogrammet, 87 % på estetiska programmet och 97 % på teknikprogrammet  sin 

gymnasieexamen.   
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ANDEL MED GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEBEHÖRIGHET (YRKESPROGRAM) 

 

Under läsåret uppnådde 79 % av eleverna på El- och energiprogrammet (IT-programmet) grundläggande 

högskolebehörighet genom att läsa extra kurser i engelska, matematik och svenska. Det motsvarar 19 elever i 

klassen. Intresset har ökat bland eleverna att välja högskolespåret att jämföra med föregående läsår då 41 %  

tog examen med grundläggande högskolebehörighet.  

 

GENOMSNITTLIG BETYGSPOÄNG (GBP) 
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I diagrammet “GDP - samtliga avgångselever - per program” går det att se skillnader mellan programmen. 

Eleverna på IT-programmet har ökat sitt genomsnittliga betyg från 12,6 till 13,6 från 2021-2022. På 

teknikprogrammet är GBP samma som föregående år. På estetprogrammet har GBP sjunkit från 13,7 till 13,1.  

Samtliga elever  

 

Diagrammet visar den genomsnittliga betygspoängen på NTI Gymnasiet Västerås samtliga program jämfört 

mellan 2021 och 2022. Den genomsnittliga betygspoängen är densamma som föregående år totalt. 

 

 

BETYGSFÖRDELNING 

 

Diagrammet ovan visar betygsfördelningen läsåret 2021 och 2022. Andelen F-betyg har minskat på IT-

programmet och estetiska programmet mellan 2021 och 2022. På teknikprogrammet har andelen F ökat med 

en procentenhet. Andelen högre betyg än E har ökat på samtliga av våra tre program.  
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I diagrammet som visar betygsfördelningen totalt 

mellan pojke/flicka 2021 och 2022 går det att se 

att andelen F bland flickor ökat men att de också 

står för en större andel av de högre betygen än 

pojkarna. 

 

 

 

 

 

 

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. Underlag för läsår 2020 och 2021 saknas efter det nationella 

beslutet att ställa in de nationella proven under dessa år. Lärarna i matematik, engelska och svenska använde 

2020 och 2021 sig av Skolverkets bedömningsstöd för att främja likvärdigheten i betygsättningen och som en 

extra möjlighet för eleverna i slutet av terminen att visa vad de kan. 

 

 

Diagrammet visar betygsfördelningen på de nationella proven i matematik 1 per program, i en jämförelse 

mellan 2019 och 2022. Det går att se en tydlig ökning av andelen F-betyg 2022 på IT-programmet och vårt 
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estetiska program. På teknikprogrammet har andelen F minskat och de högre betygen på nationella proven har 

nåtts av fler elever i jämförelse med 2019. 

 

I diagrammet ovan visas betygsfördelningen i kursen engelska 6 läsåren 2019 och 2022. Ingen elev som skrev 

de nationella proven i ämnet fick betyget F, det går vidare att se en tydlig skillnad där eleverna 2022 fick högre 

betyg på sina provresultat 2022 jämfört med 2019. 

 

 

I ämnet svenska 1 och 3 respektive svenska som andraspråk 1 och 3 går det i diagrammet att se förbättringar i 

resultaten på El- och energiprogrammet (IT-programmet) i kursen svenska 1 där andelen högre betyg mellan 

2019 till 2022 ökat. På teknikprogrammet har resultaten mellan 2019 och 2022 istället minskat. Det är bara 

några enstaka elever som läst kurserna svenska som andraspråk 1 och 3 vilket ger stora utslag i statistiken. 
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NORMER OCH VÄRDEN 

 

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

 

Statistiken i diagrammet kommer från skolans elevenkät 

som genomförs varje år i februari. I diagrammet framgår 

det att eleverna upplever att de behandlar varandra på 

ett bra sätt. Skillnaderna är små mellan 2020 till 2022. Det 

går att se en skillnad där några procentenheter anser att 

påståendet inte stämmer. Majoriteten är positiva, vilket 

också styrks av externa undersökningar.  

 

 

 

 

 

ANDEL ELEVER SOM UPPLEVER SIG TRYGGA I SKOLAN 

 

Andelen elever som känner sig trygga i skolan har minskat 

tre procentenheter från 94 % till 91 % enligt elevenkäten. 
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Utöver elevenkäten genomför skolan en likabehandlings- och trygghetsenkät varje år under höstterminen. I 

den anser 94 % av eleverna att de känner sig trygga.  

 

 

 

Högst andel elever som känner sig otrygga går på estetiska programmet enligt vår  likabehandlings- och 

trygghetsenkät. 

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 
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UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

 

Organisering av undervisning  

Vi har inte gjort några förändringar i grundstrukturen i undervisningen då vi upplever att det fungerar väl. 

Lektionernas längd och upplägg av undervisningen varierar beroende på kurs/ämne efter lärarnas önskemål. I 

praktiska ämnen är längre, sammanhållna lektioner att föredra medan det i teoretiska ämnen ofta är kortare 

lektioner om exempelvis 75 min. Lektionerna delas i allmänhet upp i teoretiskt-, praktiskt arbete, lärarstyrt och 

enskilt arbete för att skapa variation i undervisningen. Lärarna bestämmer själva hur de vill fördela 

lektionstiden för att skapa de bästa förutsättningarna i sin undervisning.  

Schemat läggs med utgångspunkten att minimera antalet håltimmar mitt på dagen för eleverna. I de fall det är 

möjligt får eleverna istället börja senare eller sluta tidigare. Lektionerna läggs i så stor utsträckning omlott så 

alla elever inte har rast samtidigt. Under föregående läsår tjänade det två syften, dels att minska kontakten 

mellan elever för att minska smittspridningen, dels för att uppnå arbetsro då eleverna inte riskerar att störa 

undervisningen när de uppehåller sig i korridorerna. Vi har under läsår 2021-2022 varit något trångbodda i 

skolan i väntan på möjligheten att utöka lokalerna, vilket skett i skrivande stund höstterminen 2022.  

Planeringsarbetet av lektioner har skett i verktyget google classroom där lärarna fokuserat på samordning och 

tydlighet i lektionsplaneringarna. Planeringarna har en liknande struktur och ges ut med framförhållning för att 

underlätta för eleverna, och med särskild hänsyn till elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.  

Det innebär att alla kurser är uppdelade i moment , under varje moment finns enskilda lektionstillfällen 

planerade efter veckonummer. Själva lektionsstrukturen ska också vara lätt att följa och vara så detaljerat 

planerad som möjligt. Varje lärare ska publicera kommande veckas planering senast fredag eftermiddag veckan 

innan.  

Tanken med detta är att det fyller flera syften. Vissa elever behöver förutsägbarhet, tydlighet och 

framförhållning. Elever som är sjuka vet vad som gjorts i skolan och vad som ska göras. Lärarna kan planera i 

förväg och schemalägga när planeringen publiceras. På måndag morgon behöver ingen lärare börja veckan med 

att lägga ut sin planering. 

Vi har under läsåret lagt ännu mer vikt vid uppföljning av elevernas progression i skolarbetet. Detta har främst 

skett genom veckovisa uppföljningar inom programlagen samt månatliga elevavstämningar med efterföljande 

diskussioner där vi ser över elevernas utveckling i kurserna.     

Undervisningen följer en gemensam struktur där planeringen för varje lektion ska skrivas på tavlan i början av 

lektionen eller på annat sätt visas för eleverna. Bland lärarna finns en stor flexibilitet med stödundervisning och 

lättillgänglig hjälp när det behövs. En viktig del av undervisningen är också att bygga goda relationer till 

eleverna, något som vi på skolan under flera år lyckats väl med. 
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Vi utvecklar ständigt vår feedback till eleverna på uppgifter i Google Classroom och muntligen. Under läsåret 

2021-2022 gick vi från att uppdatera bedömning i i plattformen Schoolsoft till att göra detsamma i en 

påbyggnad av Google Classroom som heter Studybee.  

Studybee är numera en del av Google Classroom och möjliggör en mer tydlig feedback till eleverna och 

exempelvis betygsättning på olika moment i kurserna. I Studybee skrivs även anpassningar för enskilda elever 

in men är bara synlig för de som har behov av informationen.  

Under läsår 2021-2022 har vi minskat antalet elevavstämningar där samtliga undervisande lärare fyller i hur de 

bedömer att eleverna klarar sina studier. Syftet med elevavstämningarna är att snabbt kunna agera om det 

verkar går mindre bra för enskilda elever och därefter snabbt kunna stötta dem. Tidigare har vi gjort en 

elevavstämning varje månad, under läsår 2021-2022 beslutade vi att minska antalet till sex stycken per år. 

Användandet av Studybee har gjort att det inte längre finns lika stort behov av uppföljning vid fasta tidpunkter, 

då alla bedömning uppdateras kontinuerligt i systemet och mentor får möjlighet att regelbundet stämma av 

utvecklingen i elevgruppen och individuellt. Vår uppfattning är att det fungerat väl. 

 

Elevers ansvar och inflytande 

Eleverna kan lättare få en överblick via Studybee över  hur det går i kurserna de läser. De vårdnadshavare som 

önskar kan också kopplas på systemet och samtliga som använder Studybee kan se den egna informationen via 

en app i telefonen. Det underlättar möjligheterna för eleverna att kunna ta ansvar för sina studier och 

informationen blir mer lättillgänglig.  

Under mentorstiden som under läsåret varit 45 min i veckan har eleverna som stående punkt där de 

tillsammans gått igenom den kommande veckan, vilka prov och uppgifter som är viktiga och nära i tid. För de 

elever som behöver extra stöttning i studieplaneringen hjälper mentor till att strukturera.  

Under mentorstiden ges tid och möjlighet till eleverna att diskutera sin utbildning och arbetsmiljö, ibland med 

riktade frågor baserat på utvärderingar de gjort eller för att hjälpa elevrådet i deras arbete.  

Elevrådet sammanträder tillsammans med rektor en gång i månaden. Under mötet kan de att ta upp frågor och 

funderingar kring skolan och arbeta fram lösningar. Under läsåret har vi inte från skolans sida riktigt kunnat 

hålla förväntat antal möten, i några fall har vi behövt senarelägga elevrådsmötena eller flytta fram det en 

månad på grund av andra prioriteringar i verksamheten.  

Kommande läsår är tanken att ordna med möteslokal och låta elevrådet sammanträda när de anser det passa 

och kalla in rektor vid behov samt med något längre intervall än varje månad ha stormöten där rektor deltar. Vi 

kommer också inrätta ett nytt matråd då vi från och med nuvarande läsår har matbespisningen på skolan från 

tidigare extern leverantör och plats. Intresset att delta i matrådet har tidigare varit svagt då vi anlitat en extern 

matleverantör i en extern skolmatsrestaurang. Under elevrådsmöten har eleverna ändå tagit upp frågor och 

önskemål kring maten som rektor eller biträdande rektor vidarebefordrat till skolmatsrestaurangen.  
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Kollegialt lärande 

Under lärteamstillfällen samt programlagsmöten arbetar vi med kollegial samverkan och lärande, dels genom 

integrering av kurser och dels genom diskussioner kring undervisning och betygssättning. De flesta lärarna, 

med ett fåtal undantag från nyanställda, har genomfört Skolverkets utbildning om bedömning och 

betygsättning. Nyanställda har fått kunnat läsa kursen under läsåret via Academedia Academys kursutbud 

online.  

NTI Gymnasiet i Västerås är en av fem skolor i ett regionalt samarbete där även Eskilstuna, Sollentuna, Karlstad 

och Örebro ingår. Samtliga skolor är NTI Gymnasier och har liknande eller samma utbud av program. Då flera av 

våra skolor är att betrakta som något mindre enheter är det vanligt att lärare inom vissa ämnen saknar 

ämneskollegor. Inom regionen ges därför möjlighet till regelbundet samarbete med kollegor från ovan nämnda 

städer. Samarbetet består i ämnesutveckling, utformning av undervisning, samverkan kring betyg och 

bedömning, samarbeten kring projekt och fortbildning.  

På skolnivå har vi under läsåret fokuserat extra i det kollegiala arbetet på att främja närvaro och fortsatt 

arbetet med att utveckla undervisningen med fokus på tydlig lektionsstruktur och differentierad undervisning. I 

det har det ingått att öka tydligheten vid exempelvis start och stopp av lektionen samt minska risken att kritiska 

situationer uppstår där eleverna kan sitta sysslolösa eller inte riktigt vet vad de ska göra under lektionen.  

 

Den lokala arbetsplanen  

I den lokala arbetsplanen läsåret 2021-2022 har skolan fokuserat 

på tre områden:  

 

Undervisning 

Är en stående punkt då det är kärnverksamhet. Mycket av det 

kollegiala lärande har tidigare år handlat om undervisningen och 

hur vi kan förbättra den. Även om fokus under läsåret 2021-2022 i 

lärteamsarbetet handlat om närvarofrämjande arbete och insatser 

är det intimt förknippat med utformningen av undervisningen. Vårt 

arbete med detta är alltså en viktig del i arbetet med att främja 

närvaro. 

I en jämförelse över tid med statistik från elevenkäten mellan 2019 

och 2022 går det att se en mindre skillnad i nöjdheten över undervisningen. Andelen nöjda är att betrakta som 

förhållandevis hög.   
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Närvaro 

Läsåret 2021-2022 har ägnats åt närvarolyftet som är en satsning inom Academedia som leds av Maria Bivesjö. 

Vi bestämde oss för att fokusera på närvarofrämjande arbete för att parera eventuella effekter av pandemin.  

Närvarolyftet består av ett antal moduler som lärarna jobbat med i lärteamen i syfte att främja närvaro på 

skolan. Framförallt är det mer fruktbart och långsiktigt klokt att arbeta med det främjande närvaroarbetet 

istället för att lösa problem som orsakas av eventuell frånvaro hos enskilda elever. Vidare går en stor del av det 

närvarofrämjande arbetet hand i hand med en meningsfull och strukturerad undervisning. 

 

Arbetsro 

Ytterligare en del som går att koppla ihop med utveckling av 

undervisning och närvarofrämjande arbete är främjandet av 

studiero. Under året då vi varit trångbodda har vi haft 

begränsade ytor för eleverna att sprida ut sig på och risk för 

störningar från korridorer. Vi har därför fokuserat extra på att 

främja arbetsron på olika sätt.  

Trots att vi växt ur lokalerna i jämförelse mot vad vi är vana vid 

platsmässigt har arbetsron varit acceptabel. Det gick dock att se 

ett ökat missnöje i elevenkäten VT 2022 i diagrammet bredvid i 

jämfört med 2019. Arbetsro är något vi även kommande läsår 

kommer arbeta vidare med, men med mycket bättre 

förutsättningar lokalmässigt.   
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Utvärdering av undervisningen och kollegialt lärande 

Eleverna som skulle ta studenten 2022 var de som drabbades hårdast av pandemin. Trots detta klarade nästan 

alla, hela 94 % av eleverna, sin gymnasieexamen.  

Höstterminen 2021 inleddes med en tydligt högre andel F bland eleverna än vad vi sedan tidigare är vana vid. 

Under läsåret arbetade eleverna hårt för att klara av kurserna med F parallellt med de ordinarie kurserna. Det 

krävdes mer resurser från skolan exempelvis genom att vi tog in extra personal och reserverade 

måndagseftermiddagar för omprov/prövningar, samt införde extra studiestöd på schemat för de elever som 

behövde det där lärarna i ett roterande schema kunde bistå eleverna med stöd.  

Estetiska programmet hade något större andel elever som gick ut med samlat betygsdokument. Det finns både 

inre, yttre och personliga förklaringar till varför några individer inte klarade sin gymnasieexamen. Pandemin 

spelar i flera sammanhang roll, bland annat genom att de praktiska estetiska kurserna var svårare att 

genomföra i fjärrundervisning. 

Mellan pojkar och flickor går det att se att andelen flickor som gått ut med studiebevis ökat med sju 

procentenheter mellan 2021 där samtliga flickor gick ut med studentexamen, till 2022 där 93 % klarade 

studentexamen. En tydlig majoritet av eleverna på skolan är pojkar, sett till antalet flickor ger därför enstaka 

individer stort genomslag i statistiken och antalet flickor som gick ut med studiebevis motsvarar tre stycken.   

Vi ser det som en stor framgång att eleverna klarade sina betyg så väl. Både på IT-programmet och på 

teknikprogrammet ökade andelen högre betyg bland eleverna och den genomsnittliga betygspoängen ökade 

en hel poäng på IT-programmet. På estetprogrammet går det däremot att se att GBP minskade, vilket också går 

att koppla till andelen F och examensgrad.  

Resultaten på de nationella proven ser vi också delvis som en framgång. Att ingen elev fick F på nationella 

proven i engelska är ovanligt. Andelen F ökade däremot på två av programmen i matematik. På IT-programmet 

var ökningen inte lika dramatisk som på det estetiska programmet. Läraren i matematik strukturerade om 

undervisningen ett flertal gånger för att möta gruppens behov. 

Det är svårt att jämföra nationella provresultat på programmen på grund av det nationella beslutet att inte 

genomföra proven under pandemin. Det går att se att Andelen högre betyg än E ökade 2022 jämfört med 2019 

på IT-programmet i svenska 1.  

På teknikprogrammet minskade däremot resultaten mellan 2019 och 2022 på de nationella proven i svenska 3. 

Vi vet att eleverna var väldigt trötta när proven genomfördes då de kämpat hela året med att samtidigt ta igen 

F-betyg. I våra interna utvärderingar och diskussioner har det inte gått att se brister i undervisningen eller 

stöttning vid sidan av de ordinarie lektionerna utan snarare yttre faktorer och förutsättningar som påverkat 

elevernas prestationer vilka vi inte kunnat råda över.  
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I svenska som andraspråk är det också svårt att dra generella slutsatser. De två elever som läste svenska som 

andraspråk 3 på teknikprogrammet fick högre betyg än E och på IT-programmet var det endast en elev som 

läste kursen svenska som andraspråk 1 och fick F på nationella provet.  

När vi ser hur elevernas prestationer på det nationella provet överensstämmer med det kursbetyg som sedan 

sätts är det skillnader mellan kurserna.  

 

I kursen matematik 3c på teknikprogrammet överensstämmer kursbetyg och provresultat väldigt väl. På 

estetiska programmet och IT-programmet är det istället en stor andel som fick högre slutbetyg än resultat på 

det nationella provet i kurserna Matematik 1a och b.  

Skillnaderna kan förklaras med det intensiva arbete som sattes in för att eleverna skulle klara kursen i slutet av 

terminen. På grund av tidigare F lades mycket fokus på att klara andra kurser tidigare under terminen och 

matten så att säga sparades till sist. Vi vill att överensstämmelsen mellan prov och betyg ska öka och vi 

kommer arbeta vidare med det under kommande läsår. Det är positivt att andelen F-betyg bland eleverna inför 

den här terminen minskat under läsåret och de som påbörjar höstterminen är mer i fas i sina studier. 

I kursen engelska 5 har det blivit en förbättring mellan 2019 till 2022 där 72 % av betygen överensstämmer 

med nationella provresultaten. Det har också skett en förbättring i kursen engelska 6 mellan samma år, men 

där är det mer än hälften som fått lägre betyg i kursen än vad de hade som provresultat. Förklaringen till det är 

att de nationella proven dels inte ger en rättvisande bild av kunskaperna och inte heller alla kunskapskrav i 

kursen bedöms i proven. I det under läsåret rådande bedömningssystemet är det rimligt att det påverkat 

slutbetyget i kursen. 
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I ämnet svenska stämmer slutbetygen förhållandevis väl överens med provresultaten, det går dock att se att 

slutbetygen i många fall blivit högre. Det var bara några enstaka elever som läste svenska som andraspråk på 

skolan under läsåret vilket förklarar de dramatiska siffrorna i diagrammet nedan. Skillnaden mellan resultaten 

på de nationella proven och slutbetyget kan på samma sätt som för engelskan förklaras med att proven inte 

omfattar all bedömning som görs i kursen.  

 

 

 

EXTRA ANPASSNINGAR 

Vår ambition har även detta år varit att minska antalet extra anpassningar till enskilda elever och istället göra 

undervisningen tillgänglig för alla genom klassanpassningar. Differentierad undervisning är ett sätt, ett annat är 

att anpassa undervisningen så fler elever drar nytta av det. Tydliga start- och stopp av lektionerna, tydlig 

information och planering som ska ske på ett liknande sätt bland lärarna i Google Classroom så eleverna känner 

igen sig oavsett kurs. Alla elever behöver inte alla anpassningar som görs på klassnivå, de klarar sina studier 

ändå. Klassanpassningarna försämrar däremot inte deras studiesituation på något sätt, samtidigt som det är 

nödvändigt med exempelvis  extra tydlighet för andra elever.   
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I verktyget Studybee finns fler möjligheter än tidigare att skriva ner och utvärdera de anpassningar som görs till 

enskilda elever. Vi har under året inte varit lika bra på att skriva ner anpassningarna som tidigare vilket beror på 

att det varit tidskrävande och vissa svårigheter att implementera verktyget i verksamheten. Början på läsåret 

handlade mycket om att lära oss använda Studybee, sedan prioriterades bedömning i verktyget för att vi skulle 

kunna utföra våra elevavstämningar.  

Under elevavstämningarna i programlagen diskuteras anpassningar på både klassnivå och för enskilda elever så 

förutsättningarna fanns ändå att garantera att anpassningarna genomfördes. En del av vårt tidigare 

strukturerade arbete med anpassningarna behöver i vilket fall förbättras och i slutet av läsåret 2022 

utvärderades hur vi behöver använda Studybee kommande läsår mer effektivt.  

 

LEDNING OCH STIMULANS 

I undervisningsutvärderingar som genomförs varje höst- och vårtermin har eleverna möjlighet att utvärdera de 

enskilda lärarnas undervisning i den så kallade undervisningsutvärderingen. En av de saker vi undersöker är hur 

eleverna upplever att undervisningen stimulerar deras intresse för ämnet. Naturligtvis är alla elever inte 

intresserade av alla ämnen men vår ambition är att all undervisning ska möta elevernas förväntningar och 

stimulera intresset i så hög utsträckning som möjligt för att skapa lust att lära och göra lärandet meningsfullt.  

Diagrammet till höger visar en sammanställning av svaren till samtliga lärare i undervisningsutvärderingen i 

vilken utsträckning eleverna vill lära sig mer i ämnet.  

En trend som är tydlig är att vårterminens undervisning oftast uppfattas som mer 

stimulerande än höstterminens. En trolig orsak, som också styrks i 

fritextkommentarer i undervisningsutvärderingarna är att kurserna normalt 

innehåller fler styrda moment under hösten för att eleverna ska få tillräcklig grund 

för att sedan använda dessa kunskaper i friare och kanske mer tilltalande  projekt 

under våren. En annan att en relationen mellan elev-lärare förändras över tid när 

relationerna stärks vet både elever och lärare vilka förväntningar som finns på 

varandra i undervisningssituationerna.  

 

 

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. 

På NTI Gymnasiet i Västerås är vi stolta över att länge haft en mycket hög andel upplevd trygghet bland 

eleverna på skolan. Skolan präglas av tolerans mot andra och många elever uttrycker att de ”får vara som de 
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vill” utan att någon har åsikter. Vi ser i våra regelbundna enkätundersökningar att eleverna delar den bilden 

och att vårt värdegrundsarbete skapat tillit, trygghet och respekt för varandra över tid.  

Vi har, under året, gått igenom viktiga frågor kring likabehandling och värdegrunden, dels genom att gå igenom 

vår likabehandlingsplan och dels genom diskussioner och samtal  med eleverna. Vi har, som tidigare nämnts, 

höga siffror när det gäller att eleverna känner sig trygga men har fortfarande fokus på detta för att behålla den 

goda stämning vi har på skolan. 

Mycket av tryggheten kommer från det korta avståndet mellan personal och elev. Personalen är lätt att få tag 

på för eventuella frågor eller samtal när eleverna behöver och dörrarna till lärarrum och till rektorerna är i 

allmänhet öppna. Det har gjort att eleverna litar på personalen och gärna säger till om de upplever att 

någonting är fel eller att någon upplever sig- eller andra illa behandlad.  

 

I diagrammet ovan redovisas elevernas uppfattning kring påståendet “Personalen på min skola ingriper om 

någon blir illa behandlad” från elevenkäten 2022. Glädjande nog har andelen som upplever att personalen 

ingriper ökat.  

 

 

I diagrammet från likabehandlings- och värdegrundsenkäten höstterminen 2021 går det att se att 97 % av 

eleverna upplever att personalen behandlar dem på ett bra sätt och att den siffran  är oförändrad mellan 2020 

och 2021.  
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I diagrammet ovan går det att se en viss förändring från 2020 till 2021 där andelen elever som inte tycker att 

eleverna på skolan behandlar varandra på ett bra sätt ökat med 6 procentenheter. I fritextsvaren som inte 

kommer återges i denna rapport, framgår det att det rör sig om elever som kommenterat andra elever på sätt 

som de inte uppskattat i två av skolans klasser. Mentorerna till de berörda klasserna har under läsåret 

adresserat problemet i klasserna och både elever och mentorer upplevde en förbättring under våren. 

 

STUDIERO 

Studiero eller arbetsro är till stor del sammankopplat med nivån av trygghet, där arbetet med studiero kräver 

en hög grad av trygghet. Det går att se att studieron som varit ett av våra fokusområden i studieplanen under 

året delvis ökat. 

 

Med utgångspunkt i en tidigare fristående utvärdering vi gjort bland eleverna våren 2020, som syftade till att ta 

reda på vad eleverna uppfattar som arbetsro, kom vi fram till  att ca 8 % upplever arbetsro om de sitter själva i 

ett tyst rum själva och 12 %  om det är helt tyst i klassrummet. Resterande ca 80 % ansåg att de kunde få 

arbetsro i varierande ljudnivå mellan “lite ljud i klassrummet” till att aldrig uppleva problem oavsett ljudnivå.  

Som tidigare nämnts har vi varit trångbodda under läsåret i väntan på större lokaler och befarade att det skulle 

inverka negativt på arbetsron. Trots det har vi sett en blygsamt positiv förändring mellan 2020 till 2022 där 
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andelen nöjda med arbetsron har ökat med två procentenheter 

från 70-72 % enligt elevenkäten som genomfördes 2022. 

Skolan kommer från höstterminen 2022 ha ca 315 elever och har 

stadigt ökat elevantalet de senaste åren. Det är rimligt att anta 

att en större andel elever på samma yta troligen påverkar 

studieron negativt, därför är det nu välkommet med större 

nyrenoverade ytor och tillsammans med ett riktat, främjande 

arbete räknar vi med att ännu fler elever känner att de lättare 

kan koncentrera sig på sina studier. 

 

ELEVINFLYTANDE  

I kombination med det kollegiala arbetet i lärteam att utveckla 

undervisningen och förbättra elevinflytandet har det gett en 

positiv effekt på elevernas känsla att kunna vara delaktiga i utformningen av 

undervisningen. Under vårterminen upplever en större andel elever än tidigare att 

läraren ger dem möjligheten att ha inflytande över undervisningens upplägg enligt 

undervisningsutvärderingar som samtliga lärare på skolan ger ut till eleverna varje 

höst och vår.  

 

 I samma undersökning går det i diagrammet till vänster att se 

att eleverna i hög utsträckning anser att lärarna varierar sin 

undervisning och att eleverna har möjlighet att visa sina 

kunskaper på olika sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

KOLLEGIALT LÄRANDE 

Det kollegiala lärandet är väl inarbetat på skolan och sker till största delen under vår gemensamma mötestid. 

Förstelärarna leder arbetet och vi håller oss till ett tema under året för att behålla kontinuiteten och fördjupa 
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lärandet. Emellanåt kan särskilt viktiga områden få prioritet i det kollegiala lärandet, ett sådant exempel är den 

årligen återkommande PDV-utbildningen med personalen (pågående dödligt våld). Under läsåret blev det 

tydligt hur viktigt den utbildningen är då det skedde en incident på en systerskola i Kristianstad.  

Temat väljs ut av förstelärarna tillsammans med rektor baserat på de behov vi anser att vi har på skolan utifrån 

föregående läsår och den lokala arbetsplanen. Under läsåret har vi gemensamt jobbat med närvarolyftet i syfte 

att dämpa de eventuella negativa effekter som kan ha uppstått från pandemiåren.  

Förutsättningarna har varit goda för samverkan mellan lärarna i vardagen, men det strukturerade kollegiala 

lärandet, som till stor del inbegriper gemensamma utbildningsinsatser, sker främst inom ramen för vad vi kallar 

lärteam.   

Samarbetet med andra NTI Gymnasier inom regionen har också handlat mycket om ämnesutveckling och 

undervisning under pandemin där de olika ämnesgrupperna haft möjlighet till regelbundet utbyte av tips, 

upplägg och idéer som underlättat och utvecklat undervisningen.  

Från rektorerna på skolorna har tanken varit att låta ämnesgrupperna själva bestämma vilka områden de vill 

prioritera att samarbeta kring. Vid behov har rektorerna stöttat grupperna om de haft behov av att begränsa 

vilka teman som de vill avhandla. Det har inte behövts i någon större utsträckning och den allmänna 

uppfattningen har varit att samarbetet mellan skolorna varit värdefullt och givande.  

Skolorna i regionen är förhållandevis små, vilket gör att lärarna i flertalet ämnen inte har så många 

ämneskollegor på respektive skola att diskutera med. Att på ett enkelt och naturligt sätt dra nytta av 

ämneskollegor i regionen blir därför viktigt. Under året finns flera exempel på utbyte när det gäller 

sambedömning, introduktion av nya kollegor, utveckling av projekt, tävlingar skolorna och allmän fördjupning i 

ämnen som varit lyckosamma.  

Samarbetet har även underlättats då ämnesgrupperna kunnat träffas fysiskt under höstlovet, i övrigt har 

träffarna skett i regelbundna digitala möten fördelade över båda terminerna.  

 

 

Slutsatser 

Med utgångspunkt i undervisningsutvärderingarna går det att se en tydlig förbättring av elevernas upplevelse 

av undervisningen på samtliga undersökta områden mellan höstterminen 2021 och vårterminen 2022. Arbetet 

med att förbättra och utveckla undervisningen kommer naturligtvis fortsätta. 

Vi räknar med att det kommande läsåret blir ett mer normalt år än pandemiåren, konsekvenserna av pandemin 

har inte blivit så omfattande som vi befarade och utgångsläget med andelen F bland eleverna ser mycket bättre 

ut än det gångna läsåret.  

Kommande läsår kommer vi fortsätta arbeta närvarofrämjande. Vi kommer tillsammans med samtliga NTI 

Gymnasier låta Green Tech genomsyra undervisningen vilket vi hoppas ökar elevers motivation. Green tech är 
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kortfattat ett samlingsbegrepp på teknik och teknikutveckling som kan minska människans påverkan på 

omvärlden och miljön.  

Vi ser ljust på kommande läsår av flera orsaker. Pandemin, åtminstone i skrivande stund inte längre är en lika 

stor faktor att ta hänsyn till. Våra lokaler har utökats och är från och med höstterminen 2022 nyrenoverade. Vi 

har under de senaste åren lyckats bibehålla en god kvalitet i undervisningen och arbetet med förbättringar i 

verksamheten har gett resultat.  

 

BEDÖMNING OCH BETYGSÄTTNING 

Kvaliteten på bedömningen och betygsättningen är god bland lärarna. Den allmänna uppfattningen är att 

betygsättning är ett allvarsamt myndighetsuppdrag som ska tas på stort allvar. Under 2020 då det kom ett 

nationellt beslut att ställa in de nationella proven har lärarna i de aktuella ämnena ändå genomfört kursprov 

för att kunna jämföra sina betyg med Skolverkets intentioner i betygsättningen.  

Under läsåret har de lärare som tidigare inte gått kurs i betyg och bedömning gjort det via Academedia 

Academy eller Skolverkets motsvarighet. Vi har en förhållandevis prestigelös inställning på skolan i kollegiet där 

det är möjligt att diskutera sin bedömning och hjälpa varandra vid tveksamheter i bedömningen av enskilda 

prov. Ämnesgrupperna i regionen har även fungerat som stöttning och diskussionspartners sambedömning har 

förekommit i svenska och engelska för att säkerställa rättvisa betyg. 

När det gäller de nationella proven visade statistiken att överensstämmelsen mellan provresultat och slutbetyg 

i kursen skilde sig åt i några av kurserna. En hundraprocentig överensstämmelse är nog inte trolig och inte 

heller eftersträvansvärt då det rimligen borde innebära att undervisningen anpassas efter de nationella proven 

snarare än för elevernas lärande. I de fall diskrepansen är alltför stor kommer åtgärder sättas in. Inför detta 

läsår har exempelvis kurserna fördelats om mellan lärare och vi har även sett över rutiner för omprov, 

prövningar och ökar inslagen av differentierad undervisning för att ge eleverna olika vägar att nå samma mål 

inom ramen för samma undervisning.  

Som gemensamt arbetssätt på skolan används verktyget Google Classroom. I Google Classroom kan eleverna se 

planeringar i kurser, uppgiftsbeskrivningar och när uppgifter ska lämnas in. Vi har gemensamt bestämt under 

läsåret att ge eleverna formativ feedback i google classroom och bedömning på moment i det för oss nya 

verktyget Studybee. Diskussioner kring betygsättning har också varit nödvändiga i samband med att personalen 

gick från en pedagogisk plattform till en annan och då visade sig också skillnader mellan olika ämnen och olika 

uppfattningar hur bedömningen mest tydligt ska redovisas för eleverna.  

Elever och vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal varje termin. Utöver det kan de ta del av 

kunskapsutvecklingen genom att kontakta mentor när de önskar för samtal. Både elever och de 
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vårdnadshavare som önskar har tillgång Studybee där de kontinuerligt kan se progressionen och bedömningen 

i de olika kurserna.  

Lärarna på skolan har haft möjlighet att samverka mellan kurser där mötestid avsatts enbart till diskussioner 

mellan ämnen och kurser för att hitta samarbetsområden eller gemensamma nämnare i bedömningen. Om 

exempelvis två kurser har samma eller liknande mål i kursen kan uppgifter utformas så den går att bedöma i 

båda kurserna. Det finns flera positiva effekter av detta. Lärarna kan lättare ta tillvara på elevernas kunskaper, 

det minskar rättningsbördan vid samarbeten och leder till värdefulla diskussioner kring bedömning. Vidare 

minskar det antalet uppgifter elever behöver göra och nya ämnesövergripande samarbeten kan växa fram. 

Nya lärare och mer oerfarna nya lärare har fått stöttning i betygsättningen genom specialpedagogen och under 

lärteam. I ett av våra praktiska ämnen har den tidigare läraren i ämnet som numera är pensionerad, anställts 

som timvikarie och tagits in för att hjälpa till med allmän stöttning, kursplanering, uppgiftsplanering och 

bedömningsarbete.  

 

Slutsatser 

Lärarna på skolan i ämnen som normalt testas i nationella prov är erfarna och trygga i sin bedömning. I svenska 

och engelska har även biträdande rektor med lång erfarenhet av undervisning i svenska och engelska kunnat 

bidra i sambedömning vid tveksamheter. Biträdande rektor har tidigare även jobbat med att kontrollrätta 

nationella prov på uppdrag av Skolverket och är väl insatt i bedömningen av såna.  

Förutom kollegor på skolan finns även kollegor från fyra andra skolor i regionen att tillgå som stöd och hjälp, 

vilka kan bidra till att kvalitetssäkra bedömningen och betygsättningen.  

Under kommande läsår kommer vi fortsätta utveckla bedömningsarbetet med hjälp av verktyget Studybee. 

Övergången till att samla både summativ och formativ bedömning i våra googleverktyg har underlättat för 

eleverna. Vi kommer även i större utsträckning uppmuntra vårdnadshavare att använda den app som ger dem 

en tydlig överblick och sammanställer relevant information om elevens studier.  

Detsamma gäller för lärarna och rektor som får en mer detaljerad, men översiktlig framställning av elever i 

klasser och grupper som visar studieframgångarna. Föregående läsår testade vi och utvärderade Studybee för 

att kunna ta beslut om hur vi kan använda det på bästa sätt.  I de fall stödjande insatser behöver göras går det 

att när som helst få en ögonblicksbild, istället för att vänta på den månatliga sammanställningen vi under 

tidigare läsår haft som utgångspunkt. I sammanhanget behöver vi dock bli bättre på att sammanställa och dela 

med oss av anpassningar på individnivå.  
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ELEVHÄLSOARBETE 

 

Organisering av elevhälsoarbetet  

Elevhälsoteamet (EHT) består av rektor, biträdande rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. Utöver 

det består EHT av skolläkare och skolpsykolog. De är anställda centralt och engagerade i flera skolor inom 

koncernen, deltar regelbundet i våra EHT-möten dock ej veckovis. Skolläkare anlitas också av skolan när det 

uppstår särskilda behov som exempelvis utlåtande om eventuell diagnos för att hjälpa elever i deras kontakt 

med BUP, eller vid medicinska aktiviteter som att ge HPV-vaccin till elever som av någon anledning inte fått det 

i grundskolan.  

Skolpsykologen har träffat EHT digitalt vid ett tillfälle under året för att stämma av arbetet i EHT. I övrigt har vi 

inte haft behov av någon ytterligare kontakt.  

Arbetet i EHT har skett fysiskt under året till skillnad från tidigare år då det mesta av arbetet skedde digitalt på 

grund av pandemin. Skolsköterska och kurator har arbetet på plats men har haft avstämningar och 

uppföljningar via telefon, eller längre samtal om elever önskat det.    

Skolsköterskan som började läsåret 2021/2022 har hunnit med alla hälsosamtal med nya elever samt även 

hunnit med hälsosamtal med gamla elever som inte kunnat ha fysiska samtal under pandemin med den tidigare 

sköterskan. Skolsköterskan har också anpassat sig efter nya koncerngemensamma rutiner i syfte att förbättra 

och strukturera skolhälsovården. Det har inneburit administration men också införande av rutiner som 

säkerställer och bevarar kvaliteten i skolhälsovården.  

Under läsåret har det kommit önskemål från personalen att skolsköterska och kurator ska träffa programlagen 

under deras gemensamma mötestid varje vecka för att underlätta kommunikationen.  Vi kommer fortsätta 

med det då det uppskattats och lett till bättre kommunikation och ett mer effektivt arbete med eleverna. 

Elevberättelser kommer fortsatt vara en stående punkt under programlagens möten.   

Kommunikationen har vidare underlättats då specialpedagogen suttit i samma arbetsrum som två av 

programlagen och snabbt kunnat informera eller ta till sig information av vikt för EHT. Biträdande rektor har 

deltagit i det tredje programlagets möten, vilket tjänat samma syfte då biträdande rektor också är en del av 

EHT. Rektor har gått runt bland programlagen under mötestiden och har därmed också kunnat fungera som en 

kommunikationslänk till EHT. 

EHT ansvarar även för framtagande och uppdatering av likabehandlingsplanen på skolan. Den baseras på 

likabehandlings- och värdegrundsenkäten som genomförs varje höst. Samma enkät ligger också till grund för 

delar av arbetet i EHT, framförallt det främjande- och förebyggande arbetet. 
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Utvärdering av elevhälsoarbetet  

I vår årliga enkät uppger 94 % av eleverna att de känner sig trygga på skolan. 89 % uppger att personalen på 

skolan ingriper om någon blir illa behandlad vilket är en förbättring med en procentenhet från föregående år.  

Tillsammans med trygghetskänslan visar att eleverna också känner till och upplever att vårt arbete med 

elevhälsan fungerar väl, i likabehandlingsenkäten svarade 93 % av eleverna hösten 2020 att de kände till 

skolans likabehandlings- och värdegrundsarbete.  

Elevhälsoarbetet har under året fungerat mycket väl på grund av ändrade rutiner. Kommunikationen har 

förenklats och personalen upplever en förbättring då de vet att de kan ta upp frågor och få relevant 

information kring relevanta elever från EHT.  

Både skolsköterska och kurator har under läsåret ökat sin tjänst, vilket de även kommer göra kommande läsår. 

Den förra skolsköterskan har bara kunnat vara på skolan heldagar, vilket gjort att vi vissa dagar inte haft 

skolsköterska på plats. Från och med läsåret 2021/2022 har den nya skolsköterska önskat att vara på plats varje 

dag, men inte hela dagarna, vilket varit mycket bra för tillgängligheten.  

Allmänna främjande och förebyggande insatser på skolnivå som anordning av temadagar eller liknande har fått 

stå åt sidan under pandemin till fördel för mer direkta hälsofrämjande insatser på elevnivå som prioriterats. 

Det är tydligt att den psykiska ohälsan ökat till följd av samhällssituationen och vi har även under vårterminen 

arbetet med stöttning som varit mer av åtgärdande karaktär snarare än främjande.  

Vi har inte minskat- eller ändrat på det främjande arbetet med en strukturerad, tillgänglig undervisning eller 

vårt ständiga arbete med att utveckla och bibehålla goda relationer med eleverna. Vi har fortsatt varit 

tillgängliga genom att ha öppna dörrar som skapar trygghet och bygger förtroende.  

En annan del av det vi ser som främjande arbete och relationsskapande  är de tre elevklubbar vi har på skolan. 

Den största av dem är schackklubben, vi har även en programmeringsklubb och en matematikklubb. Samtliga 

klubbar är elevinitiativ och drivs av elever. Schackklubben hjälper en av lärarna till att driva av eget intresse och 

stannar på skolan och spelar med eleverna de dagar de har sin verksamhet.  

Matematikklubben skapades av några elever som ville prata matematik med varandra för att fördjupa sin 

förståelse i ämnet. 

Programmeringsklubben är mer praktiskt där eleverna diskuterar och jobbar på olika projekt inom 

programmering som de själva hittar på eller får som utmaning av lärarna i ämnet. Det är roligt att se 

drivkraften och engagemanget hos eleverna och elevdrivna klubbar tror vi ger ett mervärde med skolan och är 

ett bra sätt att främja motivation, trygghet, gemenskap och relationer.  

Tanken är att vi under kommande läsår har möjlighet att arbeta mer främjande och förebyggande än 

åtgärdande och har även planerat in temadagar där EHT valt teman i syfte att få eleverna att må bättre.  
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Slutsatser 

Eleverna har förtroende för elevhälsan. Formen för arbetet i EHT har i stort fortsatt då EHT fungerat väl både 

innan och under pandemin. De förbättringar som vi gjort handlar mycket om en ökad kommunikation med 

programlagen, kortare kontaktvägar och en ökad tillgänglighet där skolsköterska finns på plats dagligen på 

skolan och kurator i stor uträckning. 

EHT planerar att under kommande läsår återigen öka antalet främjande insatser som är de viktigaste för att 

eleverna ska må bra. Klubbverksamheten kommer fortsätta och med en redan god gemenskap på skolan som 

ytterligare kan utvecklas bland eleverna på olika sätt är förhoppningen att EHT får mindre att göra över tid.  

SAMVERKAN MED OMVÄRLDEN  

Organisering av samverkan med omvärlden 

När samhället väl öppnades upp underlättades samverkan med omvärlden. I många fall har det varit möjligt att 

ta in externa föreläsare och lärarna har själva valt vilka kontakter med omvärlden som passar i respektive kurs. 

Vi har även fortsatt använda möjligheterna med digitala möten och föreläsningar, framförallt när det gäller det 

kollegiala lärandet. 

Eleverna har varit på studiebesök, föreställningar och föreläsningar. På det estetiska programmet har eleverna 

deltagit i utställningar och spelat musik offentligt i samband med utställningar eller temadagar på bland annat 

konstmuseet.  

I vissa kurser har eleverna besökt högskolan och vi har även tagit in externa föreläsare för att inspirera eller 

utbilda eleverna.  

Via arbetsplatsförlagt lärande (APL) sker en naturlig kontakt med omvärlden, samarbetet med olika företag ger 

inspiration till undervisningen för att hålla den aktuell och uppdaterad. Vi har även internationella kontakter då 

intresset bland eleverna att göra sin praktik utomlands ökat kraftigt jämfört med tidigare.  

Som en del av det kollegiala lärandet och fortbildning har personalen på skolan deltagit i föreläsningar digitalt 

med forskningsinstitutet R.I.S.E samt samverkat med apputvecklare som tagit tillvara på lärarnas önskemål om 

appar som kan hjälpa undervisningen. Tanken med det är att främja ett innovativt tänkande som vi under 

kommande läsår ska introducera för eleverna.  

I vår samverkan inom regionen med de fyra andra NTI Gymnasierna har ämneskollegorna träffats sammanlagt 

fem gånger både digitalt och fysiskt. Lärarna har utöver det planerat in egna träffar digitalt med sina 

ämnesgrupper då de haft behov.  

I gemensamma projekt har även elever från regionens skolor i olika sammanhang kunnat träffas och haft 

kontakt digitalt..  
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Diagrammet ovan från elevenkäten vårterminen 2022 visar att eleverna i mindre utsträckning än läsåret innan 

håller med om påstående: “Min skola samarbetar med företag, högskola eller andra föreningar och 

organisationer”. En förklaring till att elever inte uppfattar att skolan samarbetar med externa aktörer är enligt 

eleverna när de fick frågan i mentorsgrupperna, att de bara sett till det klassen gjort. De ville ha fler kontakter 

med omvärlden men visste inte i vilken utsträckning de övriga klasserna deltog i den typen av verksamhet.   

För kontakt med näringslivet brukar elever i årskurs tre vanligtvis åka till SACO-mässan i Stockholm för att få 

direkt information och kontakt med företag, universitet och högskolor. Skolan betalar biljett och utlägg för 

lunch för de elever som vill åka, vilket brukar vara majoriteten av treorna. Läsåret 2020/2021 och 2021/2022 

var SACO-mässan digital. Eleverna fick delta i den digitala mässan om de önskade även under lektionstid, 

intresset att delta i den digitala mässan var lägre än när de fick möjlighet att besöka mässan fysiskt.  

Studie- och yrkesvägledningen sköts av biträdande rektor som även är SYV på skolan. Eleverna kan när som 

helst boka tid för längre samtal kring arbete och studier men kan när som helst spontant kontakta SYV vid 

kortare samtal. Eleverna har också tillgång till webbsidan snackamedsyv.se som är en central samverkan inom 

Academedia som bemannas av studie- och yrkesvägledare som kan besvara frågor digitalt.  

På skolan har vi rutiner för när SYV kontaktar elever och föräldrar, i allmänhet sker i samband med val av 

individuella kurser hos ettor. I övrigt är tillgängligheten så pass hög till SYV att vi inte upplevt ett behov av 

förändring.  

Under läsåret 2021/2022 utvecklades arbetet med att ge eleverna möjligheter till att ta certifieringar. 

Sammanlagt under föregående läsår togs över 60 certifieringar inom IT, CAD och digital design.  

Som en följ av pandemin har många utomstående aktörer upptäckt fördelarna med att erbjuda gratis digitala 

föreläsningar eller event som vi dels kunnat använda i undervisningen, dels kunnat vidarebefordra till eleverna 
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som inspiration. De har sedan kunnat välja själva vad de intresserat sig för. Ett årligen återkommande 

erbjudande är IGE day “Introduce a Girl to Engineering day” som arbetar för att öka intresset hos tjejer att bli 

ingenjörer. Innan pandemin hade de fysiska träffar där tjejer bjöds in att gå bredvid en kvinnlig ingenjör och 

lyssna på föreläsningar. Under detta- och föregående läsår anordnades detta digitalt. Intresset har inte varit 

lika stort i den digitala upplagan, vilket delvis beror på att vi har förhållandevis få tjejer som läser på 

teknikprogrammet.  

 

Utvärdering av samverkan med omvärlden 

En positiv effekt av pandemin har varit nya möjligheter att samverka med omvärlden digitalt och 

kostnadseffektivt. Många organisationer har fortsatt kontakta skolan med färdiga erbjudanden som eleverna 

kunde ta del av. 

Intresset för att göra sin APL utomlands har ökat, och från att ha haft fem elevmobiliteter med elever från både 

årskurs två och tre som åkt till Spanien på sin APL, har vi under läsåret haft 19 mobiliteter. NTI Gymnasiet 

Västerås har samarbete med en partnerorganisation i Valencia i Spanien. Utöver det försökte vi etablera 

kontakt med Siegen i Tyskland, men det slutade med att de istället fick åka till Spanien då organisationen i 

Tyskland inte kunde garantera den kvalitet vi eftersträvade i samarbetet.   

Under pandemiåren gick det inte att genomföra fysisk APL utomlands. Däremot kunde eleverna erbjudas digital 

APL utomlands på Irland där de drev skarpa projekt gentemot organisationen där de exempelvis skapade 

instruktioner och manualer till IT-system som sedan skulle hjälpa skolor att använda tekniken. Nio såna projekt 

drevs av våra elever under vårterminen vilka samtliga blev framgångsrika och uppskattade från organisationen 

om mottagarna av manualerna.  

 

Slutsatser 

Kontakter med omvärlden är viktigt och ger ett mervärde i elevernas skolgång. Vi kommer fortsätta utöka 

kontakten med företag och kulturliv, och under detta läsår kommer skolan gå med i Teknikcollege, som är en 

samverkansplattform mellan näringsliv och skola. Under föregående läsår har vi jobbat med 

ansökningsprocessen tillsammans med en representant för Teknikcollege. Vi räknar med att under detta år 

kunna dra nytta av kontakterna vi får genom samverkan med dem och kvalitetssäkringen av vår verksamhet 

som de kräver av oss.  
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ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE 

 

Organisering av APL 

Under föregående läsår ökade möjligheterna för eleverna att kunna ha en mer normal form av APL på IT-

programmet då det initialt verkade som om effekterna av pandemin mildrats och personalen på IT-företagen i 

lite större utsträckning börjat återgå till att vara på plats fysiskt från att nästan uteslutande ha arbetat 

hemifrån.   

Eleverna på IT-programmet ska genomföra sammanlagt 15 veckors APL och tidigare har årskurs två gjort sin 

APL sju veckor på höstterminen och årskurs tre åtta veckor på vårterminen. Läsåret 2021/2022 ändrade vi 

detta då vi efter utvärderingar kommit fram till att tvåornas APL med start vecka 40 har varit för svår att 

genomföra.  

Företagen har i många fall ändrat sig och inte kunnat ta emot elever vad de anser är så tidigt på hösten. Ett 

vanligt scenario har i flera år varit att företagen dragit tillbaka sina platser så sent som dagar innan eleverna ska 

påbörja sin APL och vi som skola har tvingats med mycket kort varsel hitta nya platser.  

Eleverna har från och med läsår 2021/2022 sin APL under vårterminen istället, vilket gör att vi har mer tid på 

oss att hitta kvalitativa platser under höstterminen. Tvåorna gör sin APL första halvan av våren och treorna 

andra halvan. Att treorna gör sin APL så sent underlättar för företagen vid eventuell anställning och eleverna 

har i flera fall möjlighet att bli anställda på sin APL-plats efter studenten. Den enda nackdelen är att flera av 

treorna som läser högskolespåret på IT-programmet  behöver kallas in för att göra nationella prov i slutet av 

terminen. Handledarna på APL-platserna har varit förstående och det har hittills inte varit något problem.  

Utbildningen på El- och energiprogrammet, som vi kallar IT-programmet, skiljer sig åt från andra typer av 

yrkesprogram med mer tydlig inriktning och tydliga branscher som exempelvis frisör, hotell- och 

restaurangprogrammet eller byggprogrammet. I viss mån kan det vara en fördel då det finns många olika 

företag att välja mellan som har verksamheter som eleverna förbereds för i sina studier. Samtidigt saknas en 

tradition från IT-företagen att ta emot elever som det istället kan finnas inom exempelvis frisörbranschen eller 

byggbranschen. 

IT-företagen kräver ofta olika säkerhetsklassningar för att eleverna ska kunna göra sin APL, de kan kräva att de 

är 18 år eller ställer krav på deras kunskapsnivå. Från skolans sida är det inte alltid lätt att möta kraven och i 

kombination med att många potentiella APL-platser haft sin personal hemma, eller anlitat konsulter som inte 

kan ha elever med sig i verksamheten, har det försvårat arbetet med att hitta APL-platser. 

Vi har också en önskan om mer långsiktiga samarbeten med företag som årligen kan ta emot elever, men det 

har funnits en ovilja att ingå såna typer av avtal. Under läsåret har vi med hjälp från centrala APL-samordnare i 

koncernen skrivit avtal med Mediamarkt som varit villiga att regelbundet ställa upp som APL-plats. Företaget 

tog under läsåret emot fyra av våra elever. 
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Skolan ger också eleverna möjligheten att göra sin APL utomlands. Under läsåret har tio elever varit till Valencia 

i Spanien, utöver det har nio skarpa projekt/uppdrag genomförts av elever digitalt med en APL-partner på 

Irland. Uppdragen bestod i att skapa instruktioner i text, bild och film för att instruera skolelever på Irland hur 

de hanterar olika system som Windows eller hur de använder skrivare. Sammanlagt har vi haft 19 

elevmobiliteter utomlands.  

APL är förlagt organisatoriskt schemabrytande, vilket innebär att kurser som inte har måluppfyllnad förlagd på 

APL pausas. APL- eleven är på APL hela veckor, alla dagar så att fokus hamnar på APL. 

Vi lägger mycket tid på att förbereda eleverna inför APL och vad APL innebär i deras utbildning. Eleverna får 

skriva CV på svenska och engelska. De får varje läsår möta externa föreläsare som ger en bild av 

arbetsmarknaden i Västmanland samt en framtidsvision om teknikutvecklingen inom dessa branscher. Vi 

arrangerar intervjusituationer för att träna eleverna i skarpa lägen när de ska ut och möta företag. 

APL- samordnaren har en regelbunden kontakt med APL-platsen för att vara uppdaterad av förändringar som 

kan ha betydelse under APL, och för att vidare informera om syftet och målet med APL. Företaget får 

information om skolverkets handledarutbildning. Vi har under läsåret börjat använda LoopMe som är ett 

system för att hantera elevernas uppdrag under sin APL. Verktyget underlättar också kontakten med eleverna 

avsevärt och fler än bara APL-samordnaren har möjlighet att enkelt hålla kontakten med eleverna. Om eleverna 

inte tycker att något fungerat på APL-platsen får skolan genast reda på det och kan kontakta handledaren och 

hitta lösningar, vilket samtidigt är en trygghet för eleverna. 

I slutet av höstterminen och början på vårterminen eskalerade pandemin och många företag drog sig ur 

samarbetet med skolan då de inte längre hade personal på plats eller ansåg att det gick att ta emot APL-elever. 

Det innebar att vi med kort varsel under julen tvingades söka reda på fler platser och det bidrog till en ökad 

arbetsbelastning.  

Arbetsbördan delades upp i programlaget med lärare som undervisar på IT-programmet så inte bara den APL-

ansvariga läraren behövde leta platser. I de fall företag kunde ta emot elever, men i något mindre utsträckning 

än de planerade veckorna har programlaget hjälpts åt att ta fram upplägg för de elever som inte fått en fysisk 

APL-plats direkt. Programlaget har också varit delaktiga i processen att förlägga undervisning på APL.  

Det normala är att undervisning från nätverkskurserna förläggs till praktikperioden men de rådande 

omständigheterna under pandemin krävde mer flexibla lösningar, alla inom ramen för Skolverkets riktlinjer för 

APL under pandemin. Digital utlands-APL på Irland blev en bra lösning som uppskattades av både eleverna, de 

som fick instruktionerna eleverna skapade och partnerorganisationen.  

Efter kartläggningen av APL-platsen utformas ”Förläggning av kursmoment för APL” i samråd med APL-

samordnare och yrkeslärare och i viss mån övriga kurslärare och EHT. Information om förlagda kursmoment 

delges elev efter att eleven tilldelats plats. Dokumentet ”Förläggning av kursmoment för APL” utformas utifrån 

plats och individ av APL- samordnare och yrkeslärare. Mycket av detta kunde göras överskådligt i appen 

LoopMe.  
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Under pågående APL kontaktar APL-samordnaren platsen och kontrollerar att syfte och mål följs. Därefter 

bokas trepartssamtal in med handledare, yrkeslärare samt elev där bedömning av kunskap sker. Under APL-

perioden skriver eleven en loggbok där vi kan följa arbetsuppgifter och hur det går för eleven. 

Efter avslutad APL skriver varje elev en rapport om sin verksamhet och med detta som underlag diskuterar vi 

vad de har lärt sig och hur det passar in på skolverkets kursplaner. Varje elev intervjuas dessutom och detta 

ihop med validering/tester och utbyte av varandras erfarenheter ger en god bild av vad de har lärt sig. Det visar 

också  vad branschen efterfrågar och sammantaget får eleverna en djupare förståelse för sin utbildning. 

 

Utvärdering av APL 

Trots att vi flyttade fram APL-perioderna och effekterna av pandemin verkade minska blev arbetet med APL lika 

ansträngande som tidigare läsår . Det var olyckligt att så pass många APL-platser försvann när covid 19 återigen 

började spridas. Vi har också konstaterat att arbetet med att söka platser påbörjades för sent på terminen.  

Trots motgångarna lyckades vi få ut alla elever på ändamålsenliga APL-platser och det var glädjande att se det 

stora intresset hos eleverna att göra sin praktik utomlands. Eleverna fick lovord och högsta möjliga betyg från 

partnerorganisationerna och gjorde ett utomordentligt bra jobb på sin praktik. I Spanien blev till och med en av 

grupperna erbjudna jobb av företaget de gjorde sin APL på.   

Från början var tanken att en grupp om fem elever skulle åka till Valencia och en annan grupp om fem skulle 

åka till Tyskland. Samarbetet med Tyskland avbröts av rektor då det var uppenbart att mottagarorganisationen 

inte hunnit förbereda sig eller företagen på mottagandet av eleverna, På grund av att vi som skola inte kunde 

garantera en meningsfull vistelse där fick även dessa elever istället åka till Valencia. 

Under våren utvärderades arbetet med APL-samordningen och rektor beslutade att programlaget för IT-

programmet skulle upprätta ett årshjul med aktiviteter utspridda på året för att strukturera arbetet med APL. 

För att arbetet ska bli framgångsrikt är det viktigt att arbetsbördan ska kunna spridas ut under året och de 

inblandade i APL-samordningen ska veta när de olika delmomenten som leder fram till APL ska utföras för att 

kunna arbeta effektivt och långsiktigt. IT-programmet ska också ha följa upp vilka APL-aktiviteter behöver 

utföras veckovis under programlagsmötet. 

 

Slutsatser 

APL på IT-programmet är svårt att samordna i Västerås och kräver mycket arbete. Våra samarbetsföretag har 

varit väldigt nöjda med elevernas insatser och mer villiga av den anledningen att ta emot elever. Det är viktigt 

att vi vårdar dessa relationer och underhåller dem för att kunna placera elever på samma företag i år.  

Att strukturera APL-arbetet och kontinuerligt följa upp inom programlaget och från rektor kommer med största 

sannolikhet leda till en mindre arbetsbelastning över tid, mer långsiktiga samarbeten och högre kvalitet i 
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elevernas utbildning. Det fungerade i övrigt bra rent praktiskt att förlägga APL-perioderna under våren, vilket vi 

kommer göra fortsättningsvis.  

Vi planerar redan nu vårens APL utomlands och har budgeterat för tio elever. Vi har även i år valt att samarbeta 

med Valencia i Spanien då partnerorganisationerna där är professionella och har gett eleverna ett mycket gott 

mottagande.  

Digital APL-utomlands är inte längre lika aktuellt då eleverna bör ut på fysiska APL-platser. Det kan dock vara en 

god idé att kunna erbjuda möjligheten inom ramen för särskilda anpassningar för elever som av någon orsak 

inte kan vara på en fysisk arbetsplats. Än så länge har vi inte upptäckt något sådant behov och räknar med att 

samtliga elever får utföra sin praktik på ett företag under kommande läsår.  

SAMMANFATTNING OCH FOKUS FRAMÖVER 

UNDERVISNING OCH KOLLEGIALT LÄRANDE 

Undervisningen är vår kärnverksamhet och kommer alltid vara ett utvecklingsområde. Vår årliga elevenkät visar 

att eleverna är nöjda med undervisningen, personalen och skolan som helhet, detta är en trend som har 

fortgått under några år och vi kommer verka för att bibehålla den utvecklingen genom att ha som mål att alla 

ska klara gymnasieexamen och jobba för detta genom täta uppföljningar. Vi kommer även under året fortsätta 

arbetet med att följa upp inlämningar av uppgifter, genomförandet av prov mer systematiskt med hjälp av 

verktyget Studybee som vi nu haft möjlighet att prova ut och vänja oss vid.  

De regelbundna elevavstämningarna baserades tidigare på prognoser, framöver kommer de till stor del baseras 

på avklarade kursmoment i kombination med prognoser för respektive elevs studier. Studybee kommer vidare 

underlätta arbetet med att införa och utvärdera anpassningar på enskilda elever och göra dessa mer 

tillgängliga för andra lärare som undervisar eleven. 

Vi kommer arbeta vidare med att öka tydligheten planering, undervisning och feedback till eleverna. 

Planeringsarbetet handlar främst om att vara tydlig med vad som sker i olika moment på lektionerna. Vi 

kommer fortsätta med att hålla oss till en gemensam mall hur vi döper googleklassrummen och hur 

planeringen visas för eleverna.  

Inför läsåret 2022/2023 har vi ett bättre utgångsläge än tidigare år och med tanke på hur väl vi och eleverna 

lyckats med undervisningen och studierna, trots att eleverna inte kunnat vara i skolan i samma utsträckning 

under pandemin, räknar vi med att kunna höja både resultat och kunskapsnivå. Målet även detta läsår är att 

höja betygssnittet så vi hamnar över rikssnitt på samtliga program.  
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Tydlig planering, strukturerad undervisning, samarbete mellan lärarna och feedback till eleverna ser vi som 

framgångsfaktorer. I kombination med närvarofrämjande åtgärder och vår höga trivsel hoppas vi på att kunna 

öka elevernas motivation ytterligare.  

Samarbetet inom region SKÖVE (NTI Sollentuna, Karlstad, Örebro, Västerås och Eskilstuna) kommer under året 

fokusera på olika saker beroende på vilken ämnesgrupp lärarna tillhör, undervisning, ämnesutveckling och 

bedömning är dock delar som samtliga ämnesgrupper kommer beröra.  

Till detta räknar vi även med att öka antalet elever som inom ramen för undervisningen erbjuds certifieringar i 

olika program. Vi kommer detta läsår även i större utsträckning öka inslagen i undervisningen av teknik som vi 

har i vårt Makerspace. Exempelvis AR/VR, Enkortsdatorer med mera.  

STUDIERO/ARBETSRO 

Studiero kommer vara ett fokusområde för skolan som vi fortsätter utveckla. Problemen är inte särskilt stora 

och majoriteten av eleverna upplever att det råder studiero på skolan. Nyrenoverade lokaler med 

ljuddämpande mattor, bättre belysning och mer plats är viktiga förutsättningar som främjar arbetsron. På 

skolan kommer det också finnas fler platser för eleverna att studera, vilket också gör att de kan sprida ut sig 

mer.  

ELEVHÄLSOARBETE 

Pandemin förde med sig en ökad psykisk ohälsa, men vi upplever att eleverna mår allt bättre och arbetet i EHT 

behöver inte längre vara åtgärdande utan istället bli mer främjande och förebyggande. Vi har redan nu goda 

förutsättningar där eleverna upplever att de är trygga, har goda relationer med personalen och varandra och 

vågar vara sig själva. 
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OM NTI GYMNASIET  

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

NTI Gymnasiet Västerås  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 Västerås 

Utbildningar och elever 

Skolan erbjuder följande program enligt Gymnasieförordningen GY11: 

● NTI Teknik (teknikprogrammet med inriktning informations och medieteknik) - Högskoleförberedande 

● NTI IT (El- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik) - 

Yrkesprogram/högskoleförberedande 

● NTI Design (Estetiska programmet med inriktning estetik och media) - Högskoleförberedande 

● NTI Musik och Media (Estetiska programmet med inriktning musik) - Högskoleförberedande 

Samtliga våra program ger möjlighet att läsa på högskolan. NTI Teknik, Design och Musik är teoretiska program 

och högskoleförberedande. IT-programmet är i grunden yrkesförberedande och för högskolebehörighet krävs 

ett aktivt val av eleven att välja kurser som behövs för högskolebehörighet. 

NTI Teknik, Design och Musik är till största delen teoretiska då dessa tre inriktningar syftar till att ge en 

högskoleförberedande utbildning. På samtliga program och inriktningar ingår kurser i någon form av 

programmering. 

 

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

EE-programmet 
Dator- och 

kommunikationste

knik 

28 24 24 
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TE-programmet 
Informations och 

medieteknik 

41 44 29 

ES-programmet 
Estetik och media 

Musik 

23 28 32 

Totalt*  92 96 85 

*Antal elever oktober 2021 

 

Organisation och personal  

NTI Gymnasiet i Västerås leds sedan april 2019 av rektor Anders Tegerhult. Skolan har även en biträdande 

rektor Annette Tynn som tillträdde i juli 2019. Biträdande rektor är även SYV. 

Lärare och elever är indelade i två arbetslag som i sin tur består av tre programlag: Teknik-, IT- och Estet-laget. 

Arbetslagen har en mötestimme per vecka som besöks av rektor och en biträdande rektor. 

Varje vecka möts ledningsgruppen som stödjer programlagen i arbetet med att utveckla verksamheten med 

eleverna, programmen och skolan. Pedagogiska utvecklingsgruppen består av förstelärare, specialpedagog och 

biträdande rektor, gruppen leds av rektor. Vid behov finns vaktmästare och IT-tekniker som stöd. 

Skolan har även ett ElevHälsoTeam (EHT) med möten där rektorer, specialpedagog, skolsköterska och kurator 

regelbundet träffas för att kunna möta upp de elever som behöver stöd av olika slag. Skolläkare och 

skolpsykolog deltar inte i samma utsträckning som övriga EHT men regelbundet och utöver det när det uppstår 

särskilda behov i samband med exempelvis utredningar eller remittering till externa vårdinstanser. Övriga 

anställda på skolan är lokalvårdare, IT-tekniker, biträdande rektor och rektor. 
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Lokaler 

NTI-gymnasiet är placerat mitt i Västerås, med ca tre minuters promenad från tågstationen. Lokalerna är i de 

gamla så kallade Mimerkvarteren där Asea, nuvarande ABB, startade. Dessa historiska industrilokaler har gjorts 

om till moderna och fräscha kontorslandskap där våra grannar mestadels utgörs av skolor, företag samt 

Konstmuseet. Sommaren 2021 uppgraderades Internet och infrastrukturen kring detta. Under detta läsår 

utökar skolan sina lokaler med ca 500 m² ytterligare yta. I utökningen ingår tre klassrum, samt flertalet mindre 

rum, en nybyggd yta för gymnasieingenjörerna och en ny matsal.   

Skolan har flera specialutrustade salar. Ett Makerspace som innehåller ny teknik i form av Virtual reality (VR) 

och Augmentet reality (AR), 3d-skrivare och annan ny teknik tänkt att inspirera och berika studierna för 

eleverna. I år kommer de esportdatorer som tidigare stått i Makerspace få ett eget rum där 

esportsundervisningen kommer ske. Esporten är inte en del av skolverksamheten utan något skolan kan 

erbjuda elever som klarat antagningsprocessen att delta i utanför skoltid.  

Vi har en modernt utrustad och ljudisolerad musikstudio, som detta år byggts om till två. Utöver det har vi även 

byggt en tyst musikstudio för att kunna möta det ökade antalet elever på det estetiska musikprogrammet. Den 

tysta musikstudion kommer troligen under året slås ihop med en redigeringsstudio för designelever med 

datorer som klarar ljudhantering och minneskrävande redigeringsprogram för film.  



40 

 

Skolan har en fotostudio, ett nätverkslabb för laborationer i nätverksmiljö, ett el-labb där vi kan arbeta mera 

praktiskt i kurserna, en laborationssal för kemi, fysik och naturkunskap samt ett skolbibliotek. Biblioteket 

fungerar även som studieutrymme för stödundervisning. 

Skolan har tidigare kunnat erbjuda lunch på Konserthusterassen som en är allmän lunchrestaurang för andra 

skolor och företag i närheten, från och med läsåret 2022/2023 kommer den lösningen inte längre vara möjlig 

då konserthuset ska byggas om och skolluncherna upphör. Istället serverar skolan mat via catering i vår 

nybyggda matsal i den södra änden av byggnaden.  

Skolan har en caféyta med en varuautomat där elever kan köpa lättare förtäring. Då skolan ligger centralt väljer 

även många elever att handla mellanmål eller liknande i närliggande affärer.   

I anslutning till cafét finns platser för eleverna att umgås, spela pingis eller brädspel. På skolan finns ytterligare 

områden med platser för eleverna att uppehålla sig mellan lektioner för att umgås eller studera vilket även 

planeras utökas under läsåret.   

För att kunna erbjuda bästa möjliga variation i inne- och uteaktiviteter, förläggs idrotten i de lokaler som 

behövs för de olika momenten i kurserna som gym, gruppträning, simhall, racketbanor, klättervägg och 

långfärdsskridskor. Teoretisk undervisning bedrivs på skolan i vanliga klassrum.  
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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/


43 

 

 

BILAGA 3 - RESULTATBLAD INDIKATORER 

Undervisning 

 

 

 

 



44 

 

 

 



45 

 

 

 



46 

 

 

 



47 

 

 

 



48 

 

 

 



49 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 



52 

 

 

 

Trygghet 

 



53 

 

 

 

 

 

Upplevd kvalitet 
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