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Informasjon om NATTERAVNER 

«Vi var der da det ikke skjedde.» 

HVA ER EGENTLIG NATTERAVNER? 

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i byen på kvelds- 
og nattetid for å gjøre gatene tryggere. Natteravnenes oppgave er å være tilgjengelige, og er 
bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.  

Natteravnenes mål: 

 Å gjøre gater og veier til trygge områder for alle aldersgrupper 

 Å få voksnes tilstedeværelse til å virke dempende på rus-, volds- og 

skadeverksproblematikk 

 Å bevisstgjøre innbyggerne på at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold 

 Å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne ute på vandring 
 

Natteravnene griper aldri inn i volds- eller krangelsituasjoner, men observerer og tilkaller 

politiet ved behov. Flere voksne i gule natteravnvester er ofte konfliktdempende i seg selv,  

og det er den forebyggende effekten vi ønsker å oppnå ute på vår kveldsvandring. 

 

Natteravnene skal: 

 Være tilgjengelige 

 Utøve et positivt menneskesyn 

 

Hvor og når? 

Ravningen vil foregå på fredager fra kl. 21.00- kl. 24.00. Start fra Sinsen kulturhus, 

Lørenveien 2 (inngang bakside, gå rundt – ungdommen bruker hovedinngangen).  Første 

ravning er fredag 30.8, uke 35. Klassens foresatte har ansvar for å ravne hver sin uke, se 

oversikt neste side. 

Vi mener dette vil bli et godt tilbud som skolens elever, foresatte og bydelen vil nyte godt av! 

Lykke til med innsatsen. 

 

Vennlig hilsen 

Anders Gjengedal      Annette Oldenborg 

Rektor        Natteravnleder i FAU 
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Oversikt over ravning skoleåret 2019/2020  

Klasse Oppdragsuke  2019 

9A + 9B 30.08. - Uke 35 2019 

9C + 9D 6.09. - Uke 36 2019 

9E + 9F  13.09. - Uke 37 2019 

10A + 10B  20.09. - Uke 38 2019 

 Høstferie uke 40 

10C + 10D 11.10. - Uke 41 2019 

10E + 10F 18.10. - Uke 42 2019 

FAU 25.10. - Uke 43 2019 

8A + 8B 1.11. - Uke 44 2019  

8C + 8D 8.11. - Uke 45 2019 

8E + 8F 15.11. - Uke 46 2019  

 Sesong vår 2020 

8. trinn Jan. ball (dato kommer) 

9A + 9B 6.03. - Uke 10 2020 

9C + 9D 13.03. - Uke 11 2020 

9E + 9F  20.03. - Uke 12 2020 

10A + 10B 27.03. - Uke 13 2020 

 Påske 6.4-13.4. 

10C + 10D 17.04. - Uke 16 2020 

10E + 10F 24.04. - Uke 17 2020 

 1.05. Fridag 

8A + 8B 08.05. - Uke 19 2020 

8C + 8D 15.05. - Uke 20 2020 

 
22.5. Fridag / 1.06. 

Pinsefri 

8E + 8F 05.06. - Uke 23 2020 

 

OPPMØTE: Sinsen kulturhus i Lørenveien 2, 0585 Oslo – vi benytter bakdøra til 

kulturhuset. Ved oppmøte vil de foresatte få en enkel orientering om rollen som natteravn og 

få utdelt område for ravningen. Vi avslutter hver kveld på Sinsen kulturhus med innlevering 

av vester og evaluering av kvelden. 

FAU-representantene har fått kontaktinformasjon til foresatte i sin klasse og vil påminne 

foresatte for sin uke. FAU og foresatte på Frydenberg er natteravner i området rundt skolen. 

Se mer informasjon på skolens nettsider: https://frydenberg.osloskolen.no/for-elever-og-

foresatte/helse-og-velferd/natteravning/ 

 

Natteravn foreldrene på Frydenberg har en egen Facebookside (du kan søke på "Frydenberg - 

Sinsen Natteravner"): https://www.facebook.com/groups/628357417364038/ 

https://frydenberg.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/natteravning/
https://frydenberg.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/natteravning/
https://www.facebook.com/groups/628357417364038/

