
GENERELLE RETNINGSLINJER FOR
NATTERAVNER I BYDEL NORDRE AKER

● Natteravnene er voksne mennesker som går tur i bydelen
og er synlige

● Natteravnene skal være tilgjengelige for kontakt når
ungdommene ønsker det

● Natteravnene skal bry seg med det som det er naturlig
å bry seg med

I vanskelige situasjoner:
● Vurder først situasjonen!
● Om nødvendig – ved overstadig beruselse, eller om en

person kan trenge profesjonell hjelp – ring etter ambulanse
● Slåsskamp – meld fra til politiet
● Mistanke om narkotikaomsetning – noter bilnummer

og meld fra til politiet
● Mistanke om besøk av gjenger ”utenfra” – kontakt politiet

Det man observerer som natteravn skal behandles fortrolig
– IKKE navngi enkeltpersoner!

VIKTIGE TELEFONNUMRE
Natteravner formidler tips til Majorstua politistasjon e-post;

Majorstuen.forebyggende@politiet.no

● Dagtid til: Forebyggende politi Majorstua: tlf. 22 66 85 35,
● Operasjonssentral 02800

Nødnummer:
● Ambulanse/lege 113
● Politi 112
● Brann/ulykker 110

mailto:Majorstuen.forebyggende@politiet.no


NOEN PÅMINNELSER TIL DEG SOM SKAL UT Å
RAVNE

Ravnetid
Avtales ved den enkelte skole.

Ravnesteder
Se eget skriv (vedlegg) med steder og områder som er aktuelle
å ravne. Tilpass til ditt lokalmiljø og der Deres barn erfaringsmessig
ferdes. Vær oppmerksom på arrangementer, årstid og trender.

Møtested
Avtales internt på hver enkelt skole av leder den aktuelle dagen.

Ekstra service
Natteravnene reiser gratis på trikken (ha på vester).
Egon Storo spanderer pizza.
7-Elleven på Kjelsås spanderer kaffe.

Ansvar
Natteravnene er selv ansvarlig for at hvert lag er
komplett. Dersom du ikke kan delta den dagen du er satt
opp, er det ditt ansvar å bytte med noen på listen (eller
finne annen stedfortreder).
Finner du absolutt ingen, meld fra til laglederen.

Informasjon
Ta gjerne kontakt med Forebyggende barne- og ungdomsenhet eller
politi for å få nyttig informasjon om mulige aktiviteter for kvelden før
ravningen:

- For de som skal ravne i området Kjelsås, Disen, Storo og
Grefsen, kontakt Truls Haugen tlf: 98 41 58 77

- For de som skal ravne i området Nordberg, Tåsen og Ullevål,
kontakt Fernando Alcala tl. 97 77 05 33

Alternativt ring forebyggende politi Majorstua; tlf: 22 66 85
35(nummer gjelder dagtid).

Sekken
Det finnes en sekk som går på rundgang blant natteravnene.
Lederen for laget har ansvaret for sekken før man skal ut å ravne.
Lagleder har også ansvaret for å avlevere den etter endt ravning.

Ulike rutiner på de ulike skolene, så viktig at lagleder oppdaterer seg
på hvordan dette gjøres så ikke sekken blir borte.

Kontaktpersoner ved Forebyggende barne- og ungdomsenehet
Truls Haugen tlf. 984 15 877
Fernando Alcala tlf. 97 77 05 33

SaLTo- koordinator bydel Nordre Aker: Alf Bakkland 94 01 49 81




