
PRAKTISK INFORMASJON TIL NATTERAVNENE  
Som natteravn kan du få bedre kjennskap til din ungdoms arena i fritiden, samtidig som du kan bli 
kjent med både nye mennesker og nærmiljøet vårt.   

• Vi er synlige i nærområdet vårt, og er tilstede som ansvarlige voksne som ferdes ute.   
• Vi går alltid sammen; ingen skal ravne alene. Vi går to lag (to og to). Dersom kun tre foreldre 
møter opp, skal alle tre gå sammen.  
• Ordningen gjelder fredag og lørdag fra kl. 20:00 til kl. 24:00-01:00.   
• 4 natteravner møter på natteravnkontoret v/Steps Mariero kl.21:00. Der deler en inn i to lag 
med 2 foreldre i hver; henter vester og busskort. På natteravnkontoret er det også sykler 
tilgjengelig.   
• I mai og juni dobles antall natteravner og det er 8 natteravner (fordelt på to klasser) som går 
fredag og lørdag.   
• Perm med informasjon og rapportskriv ligger tilgjengelig i natteravnrommet.   
• Det anbefales å ta bussen til byen og tilbake, men det er frivillig. Eventuelt kan buss benyttes 
innenfor vårt ravneområde.   
• Vårt område er begrenset til Hinna kirke – Sørmarka/motorveien – Haukåsveien – 
Gandsfjorden. Se eget kart.  
• Lag 1 dekker sørlig område (sør for Breidablikkveien) og lag 2 dekker nordlige område (nord 
for Breidablikkveien).  
• Vi ferdes der hvor ungdommer samles; McDonalds, Foodcourten, skolene i området Vaulen 
skole, Vaulen badeplass, baksiden av Hetland vgs., Steinerskolen, Kristianslyst skole 
(skateområdet) og Sørmarka. Eventuelt der vi vet det skal være arrangementer. Ta gjerne en tur 
innom ungdomsklubben i Hillevåg kirke.    
• Se gjerne rapport fra forrige helg om det er blitt rapportert om ungdomsansamlinger.   
• Husk å gå sakte og stopp opp der hvor det er ungdommer; da er sjansen større for at 
ungdommene oppsøker ravnene. Ta gjerne kontakt med ungdommene, selv om det ikke er 
behov.   
• Vi tar kontakt med de rette instanser (politi eller uteseksjon) om vi finner ungdom som er 
skadet eller ruset. Vi tar ikke kontakt med foresatte med mindre vi har fått tillatelse.   
• Ved endt vakt skrives en kort oppsummering om hvordan kvelden har vært, hvor det 
eventuelt har vært folkeansamlinger og om eventuelle særskilte hendelser. Denne sendes 
kontaktperson i natteravngruppen.   
• Det er kodelås inn til natteravnkontoret. Koden oppgis av klassekontakt ved tildelt vakt.   
• Den som står øverst på vaktlisten er vaktleder og har ansvar for oppsummering av kvelden og 
at natteravnrommet er ryddig etter endt vakt.  

  

UTESEKSJONENS VAKTTELEFON  910 07 168  

POLITI  02800  

Natteravnkomiteen FAU:  

LINDA PRYDE  928 36 308  lindapryde@gmail.com  

ELISABETH SCHWERDT  481 65 563   e.schwerdt@gmail.com  

ANETT VEEN TJELTA  924 12 820  anett@lyse.net  

HILDE KRINGLEBOTN  952 48 090  kringlebothhilde@gmail.com  

SIREN HÆGELAND  905 51 932  Sirenmh@lyse.net  

  
 


