
   

Utskrift: 08.12.15 

INFORMASJON NATTERAVNING RØA og OMEGN 

 

Natteravning i vårt område er et samarbeid mellom de 4 skolene; Hovseter, Steinerskolen, Bjørnsletta og Øraker. 

I teksten nedenfor følger informasjon om ordningen rundt natteravn for foreldre ved disse 4 skolene. Natteravningen 

er organisert innunder Natteravn paraplyen, se www.natteravnene.no for mer informasjon. Natteravnens oppgave er 

å være synlig og tilgjengelig og er bygget på idéen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk. Det er 

ikke bortkastet å gå natteravning selv om det ikke skjer så mye på din vakt. Det kan være beviset på at natteravning 

virker forebyggende og har effekt! 

Dersom du «ravner» for første gang eller trenger en oppfriskning om ordningen ber vi deg om å lese dette skrivet. 

Først kommer litt generell informasjon, deretter mer detaljer for organisering rundt kvelden man skal ravne. 

 

Generell informasjon  

Hvilke dager ravnes det: Hver fredag og lørdag, bortsett fra helger i forbindelse med skoleferier 

 Hovseter (20 klasser): både fredag og lørdag 

 Steiner: (9 klasser): kun fredag 

 Øraker: (12 klasser): kun lørdag i vinterhalvåret, både fredag og lørdag ellers 

 Bjørnsletta (12 klasser): både fredag og lørdag 

Tidspunkt:   Fra kl 21.45 til kl 01.00 eller tidligere 

Hvor: Oppmøte Røa kirke, der det står beskrevet ruter hvor man skal ravne. Øraker 

ravner ut fra eget møtested, men er velkommen opp til kirken kl 2145 for evt. 

briefing fra politi eller utekontakt 

Hvem: Foreldre til elever ved Hovseter skole. Hver klasse ravner ca 3 ganger pr. år og det 

er 6-9 foreldre pr gang. 

 

Underlag og utstyr for natteravn i tillegg til dette informasjonsskrivet;   

• Excel ark med oversikt over hvem som har natteravn 

• Liste over nyttige telefonnummer dersom noe oppstår 

• Natteravnkit på kontor i Røa kirke/annet møtested 

o Refleksvester med natteravnlogo 

o Sekker med førstehjelpsutstyr 

o Rutekart 

FAU har koordinatorer som har nøkkel til Røa kirke. Henting og tilbakelevering av nøkkel organiseres av klassekontakt 

for den klassen som har ansvar for natteravn den aktuelle kvelden.  

Klassekontaktens ansvar 

Klassekontakt er ansvarlig for å; 

• Avtale henting/avlevering av nøkkel hos FAU koordinator for den aktuelle vakten 

• koordinere natteravn for klassen for alle kvelder klassen er ansvarlig 

• informere FAU koordinator om hvem som går de aktuelle kveldene 

Klassekontakt kan selv velge å møte opp i Røa kirke for å få satt i gang natteravnene, alternativt delegere denne 

oppgaven til en som skal gå. 
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Natteravneres ansvar 

Natteravning er til våre barns beste, og det er viktig at alle stiller opp og tar sin del av ansvaret om å skape en trygg 

ramme rundt de arrangementene våre ungdommer eventuelt deltar på. Sosialt og hyggelig er det også! De som er 

tildelt kveld for å gå natteravn skal; 

• Gi beskjed til klassekontakt om dette passer eller ikke, eventuelt bytte innbyrdes 

• Skal gi beskjed til klassekontakt dersom man må melde avbud på kort varsel 

• Følge tips og råd for hva man gjør dersom det oppstår situasjoner 

• Utveksle telefonnummer for å sikre kontakt 

• Notere ned viktige telefonnummer listet opp nederst i skrivet, eller ta med tiltakskort 

 

Natteravnkvelden 

Kl 21.45: Oppmøte Røa Kirke, inngang på kirkens nordside - mot Sørkedalen (det er kun denne inngangen som 

skal benyttes, forsøk på å bruke andre innganger kan utløse alarm). 

Det er alarm på når man kommer og denne deaktiveres når man låser opp. Det er to låser og det 

benyttes samme nøkkel til begge låsene. Vel inne går man gangen til venstre, opp en liten trapp og 

inn i et oppholdsrom.  

Fra det hvite skapet finner dere frem vester, utstyr og perm med områdekart. Dere deler deretter 

inn i 2 grupper og blir enig om hvilke områder dere går i. Det bør være 3-4 i hver gruppe. Man skal 

ikke gå færre enn 2.  

Før avgang er det viktig at alle har de nødvendige telefonnumrene med seg og at gruppene har 

utvekslet telefonnummer slik at de kan komme i kontakt med hverandre og med koordinator. 

Kl 22.00: Natteravnene går og det gjør også ansvarlig for koordinering av natteravningen. Husk å låse døren 

(alarm aktiveres automatisk ved låsing). 

Kl 00.30-00.45:  Nattravner tar siste bane eller buss fra byen, eventuelt fra andre steder og kommer tilbake til Røa 

kirke. Jakker og vester samles inn igjen og henges tilbake i skapet. Dersom det har vært regnvær og 

bekledning er vått, holdes skapdøren åpen. 

 Det skrives en kort rapport fra natteravningen - skjema for dette ligger i permen eller sendt epost til 

koordinator etter vandringen. 

Kl 01.00: Natteravnvakten avsluttes, alle forlater Røa kirke og døren låses. 

 

 

 


