
NATTERAVNING ORGANISERT FRA FAU NORDBERGSKOLE OG 

FOREBYGGENDE ENHET I BYDEL NORDRE AKER 

 
Den forebyggende enhet i bydelen ønsker er at Natteravningen i bydelen nå skal fokuseres 
på nærområder i bydelen og slik som på Engebråten og Kjelsås. 
 
INSTRUKS FOR NATTERAVNING 
 
Foreldre fra alle klasser i ungdomskolen oppfordres til å delta på ravningen. 
På hver ravning settes det opp 2 grupper på 4 foreldre. Dette for at det ikke gruppen skal bli 
mindre enn tre personer. 
 
Tidsrom. 
Fredag og lørdag fra kl 19.00 til 23.00. 
Periode for ravning: 1. april til 1. november. Dette er tidsrom med mest uteaktivitet for 
ungdommer i bydelen. Det vil ikke være ravning i sommerferieperioden. 
 
Oppmøte og henting av utstyr til ravning. 
Foreldre møtes ved glasshuset kl. 19.00 for oppstart på ravning. 
Skolen setter opp en boks med kodelås for ravne-utstyr ved glasshuset. 
Foreldre vil bli gitt kode og kan hente/avlevere vester og utstyr uten videre organisering. 
  
Foreslått område for ravning. 
Nordberg skole, Sognsvann, Tåsen senteret, Ullevål skole/trikkesløyfen. Forebyggende 
enhet i bydelen vil også kunne formidle informasjon til de foreldrene som skal ravne om 
hvilke områder det har vært aktivitet i bydelen nylig. Forebyggende enhet jobber med å sette 
opp en egen natteravnside på nettsiden til Trikkestallen hvor relevant informasjon kan 
postes. 
 
Rapportering. 
Etter endt ravning rapporteres det direkte tilbake til forebyggende enhet i bydelen. Det er 
utarbeidet et skjema som de ønsker skal brukes til rapportering og her står all kontakt 
informasjon. Forebyggende enhet vil da ha mulighet til å danne seg et bilde av aktivitet i 
bydelen. 
 
Kontakt mellom Salto-koordinator og FAU 
Alf Bakkland vil ha et tett samarbeid med FAU om videre utvikling av Ravne-rutinene i 
bydelen. Han vil delta på FAU møte og komme med informasjon. 
 
 Ved spørsmål, råd og veiledning kan følgende kontaktes; 
-          Fernando Alcala- forebyggende enhet, tlf. 977 70 533, e-
post: fernando.alcala@bna.oslo.kommune.no 
-          Gry Janicke Nordby – Natteravn koordinator, 940 15 571, e-
post: bydel@natteravnene.no 
-          Alf Bakkland – SalTo- koordinator Nordre Aker, 940 14 981, e-
post: alf.bakkland@bna.oslo.kommune.no 
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Oppstart av ravning høst 2020. 
 

Siden det tar litt tid å komme i gang med nytt FAU ved skolestart ønsker vi å sette opp de 
første ravningene i august nå før skoleslutt. 

Foreslår at vi starter med å sette opp foreldre til de som starter i 10. klasse til høsten. 9. og 8. 
klasse kan sette opp på vakter når det er valgt inn nye klassekontakter. 

 
  
  

Uke  dag klasse 8 foresatte fra klassen sette opp på ravnevakt  
34 fredag 10a  
34 lørdag 10a  
35 fredag 10a  
35 lørdag 10b  
36 fredag 10b  
36 lørdag 10b  
37 fredag 10c  
37 lørdag 10c  
38 fredag 10c  
38 lørdag 10d  
39 fredag 10d  
39 lørdag 10d  
40 fredag 10e  
40 lørdag 10e  
41 fredag 10e  
41 lørdag 10f  
42 fredag 10f  
42 lørdag 10f  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

HVA SKAL VI GJØRE NÅR VI ER UTE OG RAVNER? 

1. Å være tilstede, rett og slett! Hovedtanken er at vi skal være der hvor barn og 
ungdom ferdes. Vi skal være synlige, og vise at vi er tilgjengelige for ungdommer som 
kanskje har behov for å snakke med en voksen. Vi opplever svært ofte at ungdom tar 
kontakt og gir uttrykk for at det er fint at ravnene er i gatene. De sier at det blir tryggere, 
at alt roer seg når vi er i nærheten. Det har vist seg at vår tilstedeværelse som oftest er 
nok til å roe ned potensielt uhyggelige eller truende situasjoner. Politiet forteller oss at 
det er merkbart roligere når vi er ute og ravner.  

2. Å observere. Vi ravner kun ute i gatene – aldri inne der hvor ungdom morer seg på 
diskotek, på skoledans eller lignende arrangementer. Dette må ikke forveksles med 
spionering. Hvis ungdommen føler seg overvåket kan dette virke mot sin hensikt, det vil 
gjøre det vanskeligere å oppnå deres tillit og dermed også å hjelpe dem. Da risikerer vi 
at de vil heller gjemme seg for oss. Natteravnene har blitt en naturlig del av bybildet på 
fredagskvelder. Ungdommen oppfatter ikke oss som ”spioner” eller voksne som går 
etter dem med en moralsk pekefinger, og det er slik vi ønsker å fortsette.  

3. Å rapportere. Vi er ikke et reservepoliti eller borgervern! Dersom vi ser en situasjon 
som virker truende eller hvor vold eller hærverk er nærstående eller allerede i gang, 
skal vi ringe politiet eller Oslo Sporveiers vektere som patruljerer rundt på T-
banenettverket. Ulovligheter skal meldes til politiet. Om situasjonen er akutt ønsker vi 
som natteravner å bidra til å unngå personskader.  
 
Natteravner formidler tips til Polititips Majorstua tlf; 47693457 

Politiet er eksperter på å vurdere tips fra natteravner – alle tips er verdifulle - send 
gjerne sms 

Tips som er viktige å formidle til politiet kan være; 

 Ansamlinger med mange ungdommer som prøver å finne alene-hjemmefester 
 Ungdom som åpenlyst drikker alkohol og er til sjenanse for allmennheten 
 Grupper av ungdom fra andre bydeler som søker inn til området for å lage uro 
 Hærverk, bråk eller ødeleggelser av beruset ungdom 
 Omsetting av narkotika eller andre rusmidler 

Natteravner håndhever ikke loven – men kan formidle nødvendig informasjon 

For situasjoner som krever øyeblikkelig politiassistanse RING 112 
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