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Gatelangs siden 1990



Hva er Natteravnene?

• Frivillig organisasjon

• Humanitær organisasjon

• Politisk, religiøs og ideologisk nøytral



Administrasjon/sentralt

▪ Natteravnkontoret  i Oslo sentrum

▪ 4 ansatte (1 heltid+3 deltid)

▪ Vi er servicekontor for de lokale natteravngruppene 

▪ Vi organiserer  vandringer i Oslo sentrum 



Natteravngruppe

▪ Organiseres via FAU/foreldreinnsats, ildsjeler o.l

▪ Oppbevaringsplass til vandringsutstyr 

▪ Vandringer etter nærmiljøets behov

▪ Samarbeide med forbyggende aktører i kommunen

politiet, SLT-koordinator, Utekontakt, skoleledelse m.m



Som Natteravn kan du:

• Bidra til å skape trygghet og godt sosialt miljø i ditt nærområde

• Være tilstede for medmennesker lokalt

• Få innblikk i barn og unges hverdag 

• Knytte viktige relasjoner  og utveksle nyttige erfaringer med andre     

• Få god mosjon og frisk luft!



Hvem er en natteravn?

▪ Frivillige kvinner og menn 

▪ I en gruppe på 3-5 personer

▪ Uniformert i gul vest

▪ Fylt 18år 

▪ Edru

▪ Løsningsorientert



Natteravnenes formål

Den forebyggende effekten ved å være godt synlige ute. 



Natteravnenes formål

▪ Dempe vold, rus og skade ved å være til stede og 

godt synlige 

▪ Forsterke det sosiale nettverket i nærmiljøet

▪ Øke kunnskap og få innsikt i nærmiljøet

▪ Gjøre nærmiljøet til et trygt sted å være for alle



Hva gjør en Natteravn?

• Tenker klart når andres tanker
har låst seg

• Har god tid til å snakke

• Viser omsorg og respekt

• Hjelper 



▪ Observere 

▪ Varsler politi/ambulanse 

▪ Hjelper  

▪ Vi  griper ikke  inn i konflikter



Vi samarbeider med politiet. 

Men fremfor alt, vi samarbeider med våre ungdommer. 

Vi møter glade, vennlige og positive ungdommer. 

Vi hjelper til, der vi kan hjelpe. Vi er IKKE politi og de 

unge vet at en Natteravn er en voksen som vandrer i 

nabolaget fordi vi bryr oss - i positiv forstand.

Natteravngruppe 
forteller: 



Natteravning på Brannfjell 

-Klassekontakt får liste fra FAU med oversikt over når 

klassene (foreldrene) har natteravning (1-2 ganger i året) og 

fordeler vakter

-starter etter høstferien, noen doble vakter før 1. og 17. mai

- Går frem til sommerferien, ikke i skoleferiene

- Går hver helg, veksler mellom fredag og lørdag

- - Samarbeid med natteravngruppene på Karlsrud og Nordstrand



BLI MED PÅ VANDRING

-sosilalt og hyggelig

-frisk luft og mosjon

-trygghet til nærmiljøet



NATTERAVNENE
- var der det 
ikke skjedde

http://www.natteravnene.no/om-
natteravnene/

http://www.natteravnene.no/om-natteravnene/


https://www.facebook.com/Natteravnene1/vi
deos/1512867398737374/

Trygghet og 
tilstedeværelse

https://www.facebook.com/Natteravnene1/videos/1512867398737374/

