
Natteravnordning på Manglerud skole 2022/2023 

Manglerud skole og Høyenhall skole samarbeider om natteravnordningen i 
Manglerud/Høyenhall-området. Skolene går i tre uker om gangen hver. Det er FAU som 
organiserer natteravnordningen. 

På Manglerud skole fordeles natteravningen på 5.-7.trinn på onsdager og 8.-10. trinn på 
fredager. Manglerud International classes er også en del av denne ordningen. 

Hvorfor går vi natteravn? 

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kveldstid, 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. Også får du litt mosjon og sjansen til å knytte nye kontakter. 
 
Natteravnenes tilstedeværelse og synlighet i nærområdet bidrar også til å redusere vold, 
hærverk og kriminelle handlinger. 

Når det nå har kommet skatepark, sykkelpark og nyåpning av Manglerud bad regner vi med 
det vil være mer barn og ungdom ute på kveldstid enn det vi tidligere har vært vant med. 

 
Rutiner og praktisk informasjon 
FAU-representantene er ansvarlige for å skaffe minimum 2 personer fra sin klasse som kan 
vandre på klassens oppsatte datoer. I begynnelsen av skoleåret vil det publiseres lister over 
hvilke klasser som skal gå de ulike ukene. De fleste klassene har egen facebook-side og det 
er vanlig å skrive innlegg her noen uker før oppsatt uke. Natteravngruppen i FAU vil minne 
FAU-representantene på å skaffe frivillige, samt ha ansvar for nøkler, rutiner og oppsett av 
uker. 
Rutiner og praktisk info ligger her:     
 https://manglerud.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 

Vi har en egen facebookgruppe for natteravning: Natteravner på Manglerud skole 

Man behøver ikke være medlem av denne gruppen for å gå natteravn, men vi anbefaler alle 
å melde seg inn. På facebookgruppen vil det bli lagt ut en oversikt over alle datoer 
Manglerud skole skal gå natteravn, samt annen aktuell informasjon og en oppdatering på 
hvordan kvelden har vært. Her er det også mulig å få hjelp fra andre frivillige.  
  
 
Vi håper mange ønsker å bidra i dette viktige arbeidet for barna våre og nærmiljøet. 
 


