
 

Oslo kommune 

Bydel Nordre Aker 

Ungdomsseksjonen 

    

 

RUTINER FOR LAGLEDER 
 

1. Ravnesekken med utstyr skal stå i skuret med kodelås ved Nordberg skole (Like nedenfor 
inngangen til Glasshuset). Koden til skapet får du ved å henvende deg til mijøterapeut, 
Fernando Alcala ved Galsshuset/Nordberg skole (se kontaktinfo lenger ned).  
Sekken inneholder vester, perm, førstehjelpssaker, mm. 
 

2. Send mail til deltakerne i gruppen din og minn dem på at de skal ravne til helgen.  
Det er fort gjort å glemme datoen langt frem i tid.  
 

3. Avtal om dere vil spise pizza på Egon Ullevål stadion, de spanderer pizza på 
natteravnene hvis det er kapasitet på restauranten. Dere kan spise der eller ta med en 
take away. Tlf. 22 02 80 18. De stenger for bestilling kl 22:00. Bestill i god tid! 
 

4. Alle tar med egen mobiltelefon. 
 

5. Ring bydelens forebyggende enhet/ politi for å få eventuell informasjon om mulige 
aktiviteter for kvelden: 
Kontakt, Fernando Alcala fra forebyggende enhet (dagtid tidsrommet kl. 09-15:00)   
tlf: 97 77 05 33.  
 

6. Oppmøtested vil enklest være ved Nordberg skole utenfor Glasshuset. 
Du kan gjerne planlegge oppmøte et annet møtested, for eks Egon Ullevål/Tåsen senter, 
el.  
 

7. Planlegg sammen hvor dere skal gå og når og hvor dere skal møtes igjen. Sognsvann, 
Tåsen senter, Ullevål senter, Nordberg skole, skoler på mellomtrinnet 
(Ullevål/Berg/Tåsen, mfl.), barnehager, Ullevål T-banestasjon, kollektiv knutepunkt 
kjøpesenter/Mc Donalds, ballbinger, hagekolonier, er noen eksempler. 
 

8. Finn og bli gjerne enige om et sted å varme seg og ta «en fot i bakken» - midtveis og/eller 
mot slutten av ravneøkten for en oppsummering og noen refleksjoner.   
 

9. Sjekk at alle i gruppen forstår reglene for ravning. Se brosjyren i permen! 
Avslutt ravingen ved å samles ved Glsshuset eller avtalt annet sted (med litt lys og 
varme) og lag grunnlaget for rapport fra de andre ravenene.  
 

10. Skriv rapport på fastlagt skjema mottatt på mail og send dem til Fernando Alcala og Alf 
Bakkland på fastlagt skjema.   
 

11. Tidspunkt for ravning er ca. kl 19:00 – 23:00. 
 
 Gå over ravnesekken –suppler ved behov slik at alt er klart til neste lagleder i god tid før 
neste ravning. (Kontakt Fernando dersom behov for omfattende supplering/nyanskaffelser) 
 
Mangler / forslag meldes til natteravnleder for Engebråten 2020/21: Natteravn koordinator, 
Nordberg skole, Ann Linda Fürstenberg, tlf. 90 11 71 41 e-post; alindah@gmail.com  
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