Kvalitetsgaranti - Stockholm
Science & Innovation School, SSIS
Stockholm Science & Innovation School (SSIS) erbjuder en modern,
högkvalitativ, inbjudande, ifrågasättande och utmanande miljö i moderna lokaler
mitt i Kistas högteknologiska IT-park. Under utbildningstiden deltar elever i
seminarier och konferenser med våra partnerföretag och högskolor, som Expert
Thursdays och mentorskap.
Skolan ska vara utrustad med en högteknologisk miljö både fysiskt, pedagogiskt
och didaktiskt som rustar eleverna väl inför både studier på högskolornas
tekniska utbildningar och arbetsmarknaden.
SSIS har ambitionen att ligga längst fram inom 1:1-skolorna. Det ska leda till att
utbildningen blir en referensutbildning som i sin tur kan stödja 1:1
implementeringar i hela staden.
Långsiktigt och nära samarbete med globala företag, KTH och Stockholms
Universitet som bidrar med expertkompetens, mentors tid samt
verksamhetsanknuten utbildning lokalt och utomlands. Idag handlar lyckade
projekt och innovationer i studie- och arbetslivet om bra lagarbete och rätt
kunskaper. Med utgångspunkt i varje elevs studier kommer man att träna de
roller som ingår i ett uppdrag, både enskilt och tillsammans.
När eleverna lämnar skolan efter tre år ska de vara rustade för att lyckas med
sina mål.
ÅTAGANDE

•Eleverna ska vara väl rustade inför högskolestudier och nå sina mål i alla kurser
Alla elever har en kontinuerlig dialog med sin mentor som startar med introduktionssamtalet i åk1.
Stödundervisning erbjuds samtliga elever av skolans lärare och sker dels inom kurslektioner och via
stödtider. Åtgärdsprogram utformas vid behov med åtgärder för att nå målen. Alla elever ska
uppmuntras och tränas i att vara en del i sin egen lärprocess och studiegång. Digitala metoder och
arbetssätt utvecklar och kompletterar elevens kunskapsutveckling. Metoder som används är Flipped
Classroom, Mentometerteknik, Digitala lärresurser. Alla kurser använder digitala resurser i sin
undervisning.
•Alla elever ska uppleva arbetsro
Skolan ska tillsammans med elever löpande skapa kursplanering med hänsyn till elevens totala
studiesituation. Skolans fysiska miljö är under uppbyggnad och skolan ska tillsammans med alla som
verkar i skolan, via elevdemokratiska möten och APT, kontinuerligt diskutera och förändra och förbättra
den fysiska miljön.
•Alla elever ska uppleva en trygg arbetsmiljö fri från kränkande behandling och mobbing
Alla elever ska bli sedda i skolan och känna sig trygga. Ingen elev ska känna sig diskriminerad eller
trakasserad i skolan eller på nätet via sociala medier. Alla som verka i skolan ska aktivt motverka
kränkning och mobbing i varje situation. Likabehandlingsplanen uppdateras inför varje läsår och vid
läsårsstart. Den ska vara väl känd bland elever, personal och föräldrar. Allas demokratiska åsikter ska
respekteras och varje antydan till antidemokratiska tendenser ska bemötas av skolan utifrån vädergrund.
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Diskutera och problematisera deltagandet i brukarundersökning, gymnasieundersökning och skolans
egen trivselenkät.
•Elever ska ha god förståelse för sina studier.
Alla elever ska vara delaktiga i planeringen av sina studier, ha en förståelse för utbildningskrav samt
utveckla en progression i sitt ansvarstagande för sitt lärande. Detta sett ur ett globalt näringslivs
perspektiv. Alla elever ska vara väl förtrogna med lärarnas bedömningar och orsakerna i en formativ
anda.
•Elevinflytande
Skolan ska ha klassråd varje vecka som utifrån demokratiska principer tränar eleverna i
medbestämmande och ansvarstagande. Klassråden utser representanter till elevråd som tillsammans med
representanter för lärare och skolledning möts minst tre gånger per termin. Elevrådet har med stöd av
rektor ett ansvar för elevdrivna skolklubbar och intresseföreningar.
•SSIS verkar för en hållbar arbetsmiljö för alla som verkar i skolan
Elever tillsammans med personal strävar att skapa och utveckla en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. SSIS
verkar för erfarenhetsutbyte med näringsliv och att utveckla strategier. Detta sker inom skolans
demokratiska kanaler och samarbeten med partners. Alla skolans projekt ska innefatta frågeställningar
kring hållbar livsmiljö.
•Samarbeten med näringsliv och högskola/universitet
Skolan har ett etablerat samarbete med fem globala IT företag och två högskolor/universitet. Med
skrivna kontrakt är alla partners engagemang reglerade gällande företagsbesök, föreläsningar, mentorer
och Advisory Board. Samtliga samarbeten ska integreras i undervisningen, i kurser och
ämnesövergripandeprojekt. I schemat ska en "Expert Thurday" position skapas som kan användas för
detta samarbete. Skolan ska med hänsyn till elevens studiesituation skapa förutsättningar att experterna
från våra partners att möta eleverna. Eleverna ska få samtliga möten med skolans partner tillgodosedda i
jämnt fördelat under året.
RÄTTELSE
SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Medborgare och brukare som på olika sätt hör av sig till förvaltningen med synpunkter och klagomål ska
bemötas på ett sätt som kännetecknas av serviceanda, vilket innebär att bemötandet ska utmärkas av
vänlighet, korrekt information, begriplighet och likvärdighet.
Synpunkter och klagomål kan framföras både muntligt och skriftligt framför allt genom följande kanaler,
brev, E-post, Telefon, Blankett/Webbplats eller Direktkontakt/besök.
Om synpunkten/klagomålet inte gäller skolans verksamhet sänds det vidare till rätt instans. Handläggaren
återkopplar till den person som lämnat synpunkter eller klagomål inom 24 timmar. Denna återkoppling
omfattar bekräftelse om att synpunkten/klagomålet har mottagits eller om möjligt ett svar på klagomålet/
synpunkten. Ärendet hanteras skyndsamt och återkopplas snarast. Upplysning lämnas om till vilken
instans ärendet kan överklagas om det är möjligt att överklaga.
Skolan använder där det är tillämpligt stadens blankett för klagomål där en kopia skickas till huvudman.
VILL DU VETA MER?

Stockholm Science & Innovation School
Besöksadress: Borgarfjordsgatan 6C, 16455 Kista
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Postadress: Box 1073, 16425 Kista
Tel: +46 761291434
E-post: ssis@stockholm.se
Facebook: Stockholm Science & Innovation School
Twitter: @ssisgymnasiet
Instagram: ssisgymnasiet
Rektor: Patrick Vestberg, Mobil: +46 761291399, E-post: patrick.westberg@stockholm.se
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