
         RETNINGSLINJER FOR NATTERAVNER 
 

     Natteravnene skal skape trygghet i bydelen 
    og ikke opptre som politi 
 

 

 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 

Politi: 

 Patrulje Majorstua/Grefsen 99 28 83 59 

 Operasjonssentral   22 66 90 50  
Ravnetelefoner    93 87 48 67 / 97 61 44 59   
Nødnummer 

 Ambulanse/lege   113 

 Politi     112 

 Brann/ulykker   110 

Afrikansk ordtak: 
  ”Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Grefsen Kjelsås 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



NOEN PÅMINNELSER TIL DEG SOM SKAL UT Å RAVNE 
 
Kvelder som skal ravnes høsten 2016 
Første ravnekveld er fredag 9.september.  
  
 
Ravnetid 
Vi starter kl 22.00 og går til ca kl 02.00 (eller etter behov) 
 
Ravnesteder 
Hele Grefsen-Kjelsås-Disen-området er aktuelt. Er det spesielle 
arrangementer noen steder blir dette primærområdet. Trikkehallen 
ved trikkens endestasjon huser med jevne mellomrom forskjellige 
ungdomsarrangementer. Menighetshuset arrangerer ”klubb”  
fredager i ”lik” uke. Området rundt Engebråten ungdomsskole 
er også aktuelt ravneområde, da bydelen ofte bruker lokalene til 
arrangementer. Frysja/Stillaområdet betraktes også som et 
primærområde – spesielt om sommeren. 
 
Møtested 
Møt opp på Kafe 21 som ligger i Midtoddveien 14  
(rødt hus mellom trikkehallen og skolen) 
 
Informasjon  
I lokaler på Majorstua T-banestasjon, i et lavt trebygg inne på selve 
perrongen mot Oslo sentrum, vil politiet hver fredag kl 20.00 
gi aktuell informasjon om aktiviteter og andre ”utfordringer” politiet 
vet om for kommende helg.  
Lagleder vurderer å møte frem der for å få informasjon.  
 
 
Lagleder ansvar 
Det finnes en sekk som går på rundgang blant lagledere. Der ligger  
instruks. 
Lagleder må levere sekken til lederen for neste ravnelag så 
snart som mulig. Det er også en god ide å sende en sms som  

påminnelse til ”dine” foresatte noen dager før de skal ut. I sekken 
ligger nøkler til Kafe 21 sine lokaler, 
mobiltelefon, vester og jakkemerker. 
 
Ekstra service 
Natteravnene reiser gratis på trikken. 
Egon Storo spanderer pizza (se egen info i permen til lagleder). 
 
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. 
 
Kontaktpersoner 
 
Ungdomsseksjonen i Nordre Aker bydel: 
Truls Haugen 98 41 58 77 
 

 
 
 

 
 


