
Informasjon til foreldre/ foresatte på Kampen skole: 

Bli med og gå KVELDSRAVN 

 
FAU på Kampen skole ønsker at foreldre/foresatte på skolen skal gå i gang med kveldsravning for å 
bidra til et trygt miljø for barn og unge i nabolaget. Dette er et samarbeid med Natteravnene, men 
siden tidspunktet er sen ettermiddag og kveld kaller vi det Kveldsravn.  

 
Gjennom dialog med Nærpolitiet, utekontaktene i bydelen og naboskolene har vi fått råd om hva 
man kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser som hærverk, forstyrrelse av barn som leker, rus 
m.m. Nærpolitiet trekker fram at det beste man kan gjøre er å ha trygge voksne som er synlige i 
nærmiljøet og tar positiv kontakt med barn og unge. 

 
Oppgaven som kveldsravn er å være til stede på skolegården, i barnehagen, i parkene og på gata på 
et tidspunkt hvor det ikke er så mange voksne ute. De fleste barn og ungdommer synes det er 
hyggelig når voksne er interessert i hvem de er og hva de driver med. Oppstår det vanskelige 
situasjoner, skal ravnene alltid trekke seg unna og eventuelt kontakte politi. 

 
Naboskolene våre går også i gang med ravning. FAU ved Jordal skole har gjort dette lenge og er 
erfaren, men Hasle og Vålerenga skole er i startfasen slik vi er. 

 
Ravning er frivillig, men skolens ledelse, utekontaktene i bydelen, politiet og FAU oppfordrer alle 
foreldre og foresatte til å engasjere seg for å sikre et trygt utemiljø for barn og ungdom i 
nærområdet!  

 
Alle klasser får ansvar for hver sin uke fra 4.januar 2021. Det er laget vaktlister som sendes ut som 
Skolemelding, passer ikke tiden kan man gjerne bytte med foreldre i samme klasse. Blir du syk eller 
ikke kan komme er det viktig å si fra til de du skulle gått sammen med, slik at ingen blir gående 
alene.  
 
1. trinn: uke 1, 2 og 3  
2. trinn: uke 4, 5 og 6  
3. trinn: uke 7, 9 og 10 (ikke vinterferieuka)  
4.trinn: uke 11, 12 og 14 (ikke påskeuka) 
5.trinn: uke 15, 16, 17 og 18 
6.trinn: uke 19, 20 og 21 
7.trinn: 22, 23 og 24 

 

 
NÅR: Hverdager klokken 18.00-20.00 
HVOR: Oppmøte på KIWI Jordal i Rolf Hofmos gate 1, avslutning samme sted. 

 

 
På KIWI oppbevares det en Ravne-boks med refleksvester, førstehjelpsveske og loggbok. Denne er 
merket KAMPEN SKOLE NATTERAVN 

 

 
Hvis det er noe dere lurer på, er det bare å spørre FAU-representanten i klassen.  
Vel møtt til ravning! 

 
Hilsen Foreldrenes arbeidsutvalg på Kampen Skole 


