
Natteravnordning på Manglerud skole 2019/2020 

Vi ønsker å gjøre natteravnordningen åpen for alle som har barn ved Manglerud skole, fra 1. – 10. 

trinn. Dette fordi vi tror natteravning er aktuelt for alle som har barn på Manglerud skole, ikke bare 

for de med barn på 5. - 10. trinn. Etter tilbakemeldinger fra tidligere natteravning er det stille og rolig 

på Manglerud, og vi håper at det vil fortsette slik.  

Hvorfor vi går natteravn 

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.  

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

Facebook gruppe 

Frem til nå har 5.-10. trinn stilt med to foreldre fra hver klasse til hver natteravning.  

Dette har tidvis vært noe utfordrende å administrere, og vi prøver derfor en annen tilnærming og har 

nå opprettet en egen Facebook gruppe.  

Alle som ønsker å bidra er derfor velkommen til å melde seg inn i Facebook gruppen Natteravner på 

Manglerud skole.  

Vi håper mange ønsker å bidra i dette viktige arbeidet for barna våre og nærmiljøet. 

På Facebook gruppen vil det bli lagt en oversikt over alle datoer Manglerud skole skal gå natteravn. 

Arrangement for hver natteravning som Manglerud skole har ansvar for, vil bli opprettet ca. tre uker i 

forkant. 

Med dette håper vi ordningen blir mer fleksibel. Man kan nå også gå sammen på tvers av trinn, 

sammen med folk man kjenner, eller man kan bli kjent med andre som har barn på Manglerud skole. 
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