
 

 

FAGERSTRAND VEL – NATTERAVNSGRUPPEN 

Natteravning 
Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- 
og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det. 

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og 
tilhørighet i vårt lokalsamfunn slik at barn og unge får en tryggere oppvekst. 
Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et 

innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva de 
unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges 

største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt. 
 

Kriminalitetsforebyggende 

Natteravnenes tilstedeværelse bidrar også til å redusere vold, hærverk og kriminelle 

handlinger, og de fleste natteravngrupper samarbeider godt med det lokale politiet. 
Natteravnene regnes i dag som et av Norges største og viktigste voldsforebyggende 

prosjekt. Natteravnene er ikke et borgervern eller reservepoliti, og de blander seg ikke 
inn i uroligheter, men kontakter hjelp om nødvendig. Deres tilstedeværelse er ofte nok 

til å roe ned situasjonen. 
 

Hvem kan bli natteravn? 

Alle voksne med sunn fornuft kan bli natteravner – uansett alder, kjønn, utdanning, 
fysisk handikap, religion eller etnisk bakgrunn. De ferdes utendørs og er i sine gule jakker 

synlige i gatebildet. De observerer og hjelper, lytter og gir veiledning når barn og unge 
tar initiativ til det. Alvorlige problemer skal henvises til foreldre, politi eller andre. 

Natteravngruppene arbeider etter felles etiske retningslinjer. Retningslinjene er vedtatt 
av deltakere fra natteravngrupper over hele landet og er en del av hovedsamarbeids-

avtalen mellom Tryg Forsikring og den enkelte natteravngruppe. 
 

Lokal organisering og samarbeid 

Organiseringen av natteravngruppene varierer fra sted til sted, og lokale behov avgjør 
når og hvor ofte natteravnene er ute. En natteravn vandrer aldri alene, men går i grupper 

på minimum tre. Natteravnene skal i størst mulig grad søke samarbeid med politiets 
forebyggende tjeneste, barnevernet, sosialtjenesten, fritidsklubber, skoler, FAU, 

frivilligsentraler, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. 
 

Hva er en natteravn? 
En natteravn 

• er en helt alminnelig, voksen person med sunn fornuft 
• bidrar til et godt oppvekstmiljø for barn og unge i nærområdet 
• vandrer ute i gatene på kvelds- og nattetid 

• bryr seg om barn og unge ved å være til stede for dem når de trenger det 
• observerer, lytter, gir veiledning og hjelp når barn og unge tar kontakt 

• er edru og rusfri, blid og vennlig 
• er inkluderende og politisk og religiøst nøytral 

Som natteravn 
• kan du være med på å skape trygghet og trivsel i ditt lokalmiljø 
• kan du bidra til å skape gode, sosiale møteplasser mellom unge og eldre 
• får du innblikk i barn og unges hverdag utenfor hjemmets trygge vegger 

• blir du kjent med andre engasjerte voksne og ditt eget nærmiljø 
 

 
 



 

 

Moralsk taushetsplikt 
Et spørsmål om tillit 
Natteravnvirksomheten er ikke underlagt loven om taushetsplikt som beskrevet 
i lovverket, men det er naturlig at hver enkelt natteravn har en selvpålagt 

”moralsk taushetsplikt”. 
Natteravnbevegelsen er avhengig av de unges tillit, og det er derfor svært 
viktig at ungdommenes interesser ivaretas i vurderingen av hvilke opplysninger 

natteravnene skal gi videre og loggføre. 
 
Ingen navn i loggboken 

Natteravnene skal ikke snakke til andre om hvem de møter eller om det de 
opplever på vandring, og loggboken skal heller ikke inneholde navn på personer 
de har vært i kontakt med. Det er viktig for natteravnbevegelsens troverdighet 

og de unges tillit at de kan stole på natteravnene. Spesielt gjelder dette i saker 
der ungdom betror seg til en natteravn. 
 

Be om råd hvis du er usikker 
Hvis en natteravn får kjennskap til opplysninger som han/hun er usikker på om 

bør rapporteres til for eksempel kommunalt hjelpeapparat eller politiet, skal 
natteravnen spørre den som kommer med opplysningene om lov til dette. 
Natteravnene skal også ta saken opp med de andre ravnene før han/hun foretar 

seg noe. Natteravnene skal først og fremst verne om personen saken gjelder. 
 

Kriminelle handlinger meldes til politiet 
Natteravnene skal ikke opptre som” reservepoliti”. Natteravnene skal derfor 

aldri gripe inn i hendelser av kriminell karakter, men melde dette til det lokale 
politiet. Dersom de på sine vandringer oppdager noe som er klart lovstridig, 
skal de også melde fra til politiet. 

 

Skjema for taushetsplikt 
Hver enkelt gruppe kan, hvis den ønsker det, selv utarbeide eventuelle 
retningslinjer knyttet til spørsmålet om taushetsplikt for sine natteravner. Disse 
bør alle natteravner bli gjort kjent med og gjerne signere på 

  



 

 

Etiske retningslinjer 

1. Natteravnene er synlig til stede i lokalsamfunnet, som edru voksne, der hvor 

ungdom ferdes, ute på dag, kvelds- og nattetid og aldri alene.  
 

2. Natteravnene er gode rollemodeller og bidrar til å skape naturlige samtale-
situasjoner og kontakt mellom generasjonene. 

 

3. Natteravnene er ikke underlagt loven om taushetsplikt som beskrevet i lovverket, 
men er avhengig av de unges tillit. Natteravnene utøver derfor en moralsk 

taushetsplikt om det de opplever og overfor personer de møter på sine 
vandringer.  

 
4. Natteravnene gir nødvendig hjelp til de som trenger det og/eller ber om det. De 

videreformidler kontakt til hjelpeapparatet i de tilfeller det er behov for det. De 
utviser skjønn, sunn fornuft, medmenneskelig ansvar og omsorg i slike 

situasjoner, også i forhold til taushetsplikt ved formidling av opplysninger til 
tredjepart. 

 
5. Natteravnene er privatpersoner uten særskilte fullmakter. Natteravnene skal 

derfor aldri tilby transport av barn og unge eller låne dem penger, men kontakte 
venner og familie som kan hjelpe. De griper heller aldri fysisk inn i slåsskamper 

eller i hendelser av kriminell eller lovstridig karakter, men melder fra til det lokale 
politiet. 

 
6. Natteravnene er ikke en medlemsorganisasjon, men en folkebevegelse drevet av 

forskjellige organisasjoner og enkeltindivider med det felles mål å skape tryggere 

oppvekstsvilkår for barn og unge på tvers av alder, kjønn, livssyn og yrke. 
 

7. Natteravnene søker i størst mulig grad samarbeid med det offentlige 
forebyggende hjelpeapparatet slik som politiets forebyggende tjeneste, 

barnevernet, sosialtjenesten, fritidsklubber, skolen/FAU og med frivillige 
organisasjoner, næringsorganisasjoner eller andre man finner det naturlig å 

samarbeide med.  
 

8. Natteravnene og den enkelte natteravngruppe kan ikke sette i gang aktiviteter 
som konkurrerer eller på noen måte går ut over andre natteravngruppers virke.  

 
9. Natteravnene finansieres av driftstøtte, gaver, offentlige tilskudd og ytelser fra 

lokale støttespillere (for eksempel lån av lokaler, bevertning og lignende). 
Natteravngruppene må ikke inngå samarbeid med kommersielle aktører om salg 

av produkter, motta provisjon og lignende uten at dette er godkjent av Rådet for 
Natteravnene. Natteravngruppene har ikke adgang til å la kommersielle 

virksomheter benytte Natteravnenes navn og logo (varemerke) i forbindelse med 
salg av varer og tjenester.  

 
10. Natteravnene har et rådgivende organ, Rådet for natteravnene, som velges av 

Natteravnkonferansen. Rådets oppgave er å fronte og fremme natteravn-

bevegelsens interesser. 
 

I tillegg til disse retningslinjene dukker det stadig opp situasjoner som gjør at 

natteravnene må ta stilling til spørsmål og valg som punktene over ikke gir noe svar på. 

Det er derfor viktig at natteravnene i enhver situasjon bruker sunn fornuft og god 

dømmekraft. 



 

 

Praktiske informasjoner  

• Om vandringskvelden 

• En vandring varer fra omkring kl. 21 til 01 (eller senere etter avtale) 
• Lokalet på speiderbo/ungdom&fritid brukes som base og møtested før og etter 

ravnevandring. Kode til nøkkelboksen ved døren er xxxx 
• Jakker eller vester finnes frem fra skapet og deles rundt. Etter endt vandring 

henges de tilbake.  
• Der er ryggsekker med visittkort, førstehjelpsbag og lommelykter. Det anbefales 

at minst en lommelykt og en førstehjelpsbag medbringes 
• Anbefalt turrute Fagerstrand: Speiderbo-Myklerud skole-Furuholtet-Kiwi-Saga-

Yorker-Spar-Bakkeløkka-Nygårdsfeltet-Strandlia-Stranden-Bryggen-Spar-
Flafjell-Taibråten-Granatveien-Speiderbo (ca. 2 timer) Vi er velkommen inn hos 

Kiwi, Saga, Yorker og Spar 
• Man må bruke mulighetene til å vær mobil og bruke bussen til Fjellstrand -rute 

575 kl. 23.15. Retur rute 575 kl 00.15 Skoleveien busstop til Skogheim (00.25)  
• Anbefalt turrute Fjellstrand: Joker-Fjellstrand skole-Persilengveien-Marikloppa-

Joker-Fjellstrandveien-Skoleveien buss til Spar på Fagerstrand. Bus er gratis. 
Vandring fra Spar til Speiderbo. 

• Fokus på å bli synlig i nærmiljøet og etablere en forståelse på hva Natteravner 

er og gjør. Ta gjerne en prat med ungdommer og voksne og hils på folk, når du 
går forbi de. 

• Veloverstått vandring – en natteravn tar ansvar for å skrive epost til 
natteravn@fagerstrandvel.no med anonymisert beskrivelse av kveldens 

vandring, rute, opplevelser, anbefalinger etc. Eposten sendes innen avslutning. 
• Husk å rydde rommet. 

• Nøkkel legges tilbake i nøkkelboksen. Husk å sikre at boksen er låst. 

• Takk for at du deltok – ses neste gang ☺ 
 

• Om ordningen 

• Utgangspunktet er en kveld i uken og ifbm kveldsaktiviteter som engasjere 

ungdommer (natt til 1. mai, 17. mai, Fagerstranddagene, ungdomsfester etc) 
• Minst 3 vandre per gruppe og med begge kjønn 
• Etablere samarbeid med FAU på Bakkeløkka og Myklerud, speider og FIF for å 

rekruttere flere voksne 
• Aktive natteravne i gruppen på Facebook booker selv eller settes opp på minst 

en høst og en vår vandring.  
• Link til https://www.facebook.com/groups/fagerstrand.vel.natteravn/  
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