
Informasjon og tips om Natteravn-vandringer på Mortensrud 

 

De som går Natteravn møtes på Maliks på Senter Syd kl. 21.30. En person må være 

vaktleder og ha ansvaret for vandringen. Det vanlige er at FAU/foreldrene har en eller flere 

faste vaktledere, som kjenner opplegget. På Lofsrud skole velger de f.eks. en vaktleder for 

hvert trinn, som alltid er med på de fredagene hvor trinnet har vandringen. 

 

Betjeningen på Maliks oppbevarer to Natteravn-sekker for oss. Vaktleder spør om å få disse 

utlevert, og sørger for at alle frammøtte skriver seg inn i loggen (det ligger en bunke med 

logg-ark i en av sekkene). Vaktleder bruker også å ringe politiet og utekontakten for å høre 

om det er noe spesielt som skjer den kvelden (telefonnr. ligger i sekkene). Det er ikke 

bestandig de svarer, men det er likevel greit å ha det som en rutine. 

 

Sekkene inneholder gule Natteravn-vester som alle bør bruke. Det er viktig at vi er synlige og 

gjenkjennelige i nærmiljøet. 

 

Jo flere foreldre som møter opp jo bedre. Hvis det er mer enn fem frammøtte, kan man dele 

seg i flere lag (tre-fire personer pr. lag). Ingen lag bør være færre enn tre personer. 

Unntaksvis kan to personer gå sammen hvis de synes det er OK. Dersom det er færre enn 

tre personer som møter opp, avlyses vandringen. 

 

For å få med alle påmeldte, bør man ikke gå fra Maliks før kl. 21.45. 

 

Forslag til hvilke runder man bør gå ligger i sekkene. Vi bruker stort sett å holde oss innen 

rimelig gangavstand fra senteret. Steder vi ofte besøker er Stenbråten, Mortensrud og 

Lofsrud skole, Stenbråten naturbarnehage og lekeplassen i Mortensrudgrenda. I tillegg bør 

ruta gå innom T-banen og området rundt senteret minst et par ganger. 

 

Det kan også være lurt å gå bortom ungdomsklubben (ved siden av Plasthallen) for å sjekke 

at alt går bra. Prøv å være der kl. 23. Da stenger klubben, og når alle ungdommene kommer 

ut og skal hjem, kan det en sjelden gang bli litt småkrangling. 

 

Vi går vanligvis til ca. kl. 23.30. Etter vandringen skriver vaktleder en kort rapport i loggen, 

og sekkene leveres tilbake til Maliks.


