NATTERAVN FROLAND 2021

Til klassekontaktene:



sjekk ut turnus og se hvilken dato din klasse har ansvar for
ta kontakt med foresatte i klassen din. For at det skal være mulig å gå



natteravn må man ha 3 tilgjengelige voksne
Klassekontakt avtaler med en av vaktene ift henting/ levering av nøkkel
(nøkkel oppbevares på YX)




Vaktene må selv skaffe erstatter ved sykdom og melde til klassekontakt
Generell info om natteravn (se vedlegg) kan gjerne videreformidles til de
som skal gå natteravn



Forslag til tekst til facebookgruppe/ vismamelding (kan sendes gjennom
lærer) eller sms:

Hei foresatte i ____ !
Vi har fått ansvar for natteravning ________(dato) og trenger dermed 3
foresatte fra kl 21.00-24.00.
Alle tre kjører eller går for å oppsøke steder der ungdom samles. Man skal rett
og slett være en edru, trygg voksen som ungdommen kan kontakte ved behov.
Natteravnene er forsikret gjennom Tryg forsikring fra dere reiser hjemmefra
til dere kommer hjem, men det forutsetter at dere er minimum tre stk på
natteravnrunden.
Natteravnene har base på Fritidsklubben. Her finner dere gule jakker,
førstehjelpsutstyr og en perm for loggføring og instruks. Utstyret befinner seg
innerst i lokalet (bøttekott).
Nøkkel til Fritidsklubben må hentes + leveres på YX. Klassekontakt bestemmer
hvem av de tre natteravnene som har dette ansvaret.
Tar dere utfordringen? 
Hilsen ______, klassekontakt ____ (telefonnummer)

NATTERAVN FROLAND
Generell info om natteravn:




Natteravnenes viktigste oppgave er å være trygge, edrue voksne som
ungdommene kan ta kontakt med!
Natteravnene er i utgangspunktet ute mellom kl 21 og 00 hver fredag i
perioden 1.mai- 1.juli og etter behov i august. Enkelte dager kommer i
tillegg (for eksempel natt til 17.mai)




Oppmøtested: Fritidsklubben i Osedalen (under gamle Spar). Her finnes
tilgjengelig utstyr som jakker, vester osv.
Det føres logg etter hvert skift- oppbevares i perm tilhørende
natteravnene. Alle deltagere skrives inn i starten av hvert skift. Her står
også instruks for natteravnarbeidet, for eksempel en oversikt over



anbefalte steder man bør besøke.
Som natteravn er man forsikret gjennom TRYG til, fra og under oppdrag.
Forsikring forutsetter at man bærer synlig utstyr levert av TRYG og at
man ferdes minst 3 personer sammen. Retningslinjene for Froland
natteravn skal følges (ligger i perm)




En person på hvert skift er utstyr- og nøkkelansvarlig. Etter endt vakt
låses utstyret inn i Fritidsklubben og nøkkelen leveres YX Froland.
I starten av hver vakt ringer en av natteravnene til vaktleder på
politistasjonen, tlf. 02800. Hensikten med dette er å få en kort
oppdatering av situasjonen i Froland. Politiet ønsker også at natteravnene
ringer før man går av vakt for en kjapp rapport.



Dersom det trengs kontakt med politiet underveis i vakten- ring 112
(behov for akutt hjelp).



Dersom man tenker at det er behov for kontakt med barnevernsvakta er
det lurt å ta dette gjennom politiet.

Ved dårlig vær og lite ungdom på de aktuelle steder, kan man gå hjem.

Natteravnturnus våren 2021:

-fredag 30.april (natt til 1.mai)

8C

-fredag 7.mai

10B

-fredag 14.mai

9A

-søndag 16.mai

frivillige utenom klasseneetterspør på facebook

-fredag 21.mai

8A

-fredag 28.mai

10A

-fredag 4.juni

9B

-fredag 11.juni

8B

-fredag 18.juni

10C

-fredag 25.juni

9C

