
Ardita är en tjej som gått på högstadieskolan sedan årskurs sju. Då kom hon, tillsammans 
med sin storasyster, till skolans förberedelseklass som nyanländ till Sverige. Nu går Ardita i 
åttan och storasystern går i nian. Ardita och systern bor med sin ensamstående mamma i en 
lägenhet nära skolan.

Ardita har vid flera tillfällen rymt hemifrån och anmälningar har gjorts till socialtjänsten. 
Hon har också, tillsammans med systern, varit borta hemifrån under en hel helg utan att 
mamman visste var de var. Polisanmälan gjordes då. Det visade sig att kamrater till flickorna 
visste att de åkt på en kryssning på en färja och haft kontakt med vuxna män. Polisen mötte 
upp systrarna när färjan kom in till kaj. Dagen efter var systrarna i skolan som om inget hänt. 
Ryktet om händelsen spreds fort via sociala medier.

Storasystern har mer och mer funnit sig tillrätta och tar emot hjälp i skolan. Hennes liv 
börjar fungera bättre, och mamman är glad över detta. Skolans specialpedagog ser till att 
undervisningen anpassas för båda flickorna och har tät kontakt med mamman.

En dag kommer Arditas mentor springande till kuratorn och säger att kamraterna larmat om 
att Ardita låst in sig på toaletten och att hon skurit sig i armarna. Kuratorn, som har 
en god relation med Ardita, får komma in på toaletten och tar genast med sig 
henne till sjukhuset där mamman möter upp. Ardita får stanna på sjukhuset 
över natten och får genom sjukhusets försorg kontakt med BUP. 

Under perioden som följer får mentorn, kuratorn och skolsköterskan 
tillsammans viktiga roller för Ardita i skolan. BUP deltar regelbundet i möten 
med Ardita, mamman och skolpersonalen för att se hur skolsituationen 
kan göras så bra som möjligt för henne. Kuratorn handleder personalen i 
arbetslaget kring hur de kan stötta Ardita och kring hur högt kravnivån kan 
sättas. Ardita får samtidigt behandling på BUP. 

Socialtjänst och BUP samarbetar i ärendet. Mamman tackar ja till att 
information delges mellan dessa myndigheter. Skolans roll blir att stötta Ardita 
och systern i att kunna fullfölja grundskolan så bra som möjligt.
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