Til alle foreldre/foresatte i Bergen vest
Natteravnene i Bergen vest startet opp høsten 2018.
Vi er et samarbeid mellom FAU-ene på
Alvøen skole
Bjørndalsskogen skole
Kjøkkelvik skole
Loddefjord skole
Mathopen skole
Olsvik Skole
Sandgotna skole
Vadmyra skole
Natteravnene dekker fast ulike områder i bydelen, i tillegg til at Skyss lar oss reise gratis med
buss så vi kan dekke en større del av bydelen vår. På vårparten er det også MC ravner i sving
– se egen beskrivelse lenger ned.
Hensikten er å bidra til en positiv utvikling blant ungdommene i vårt nærområde. En
natteravn er verken politi eller vekter, men vi skal være der og bidra til at ungdom føler seg
trygge når de ferdes ute i bydelen vår. Alt arbeid, inkludert styret, medlemsutvalg og
natteravner, er på frivillig basis med god støtte fra næringslivet. Å gå natteravn er både
betryggende for nærmiljøet og sosialt for foreldre. Ta gjerne med besteforeldre eller en nabo.
Tryg forsikring er hovedsponsor for natteravnene på landsbasis og sørger for at vi er forsikret
samt står for det utstyret vi trenger ved ravning. Lokalt er Vestkanten storsenter en god
støttespiller. Vi har også god dialog med politiet, som ser gode resultater i de bydelene der
natteravnene går. Vi er heldige å bo i en forholdsvis rolig bydel, så vi håper natteravnene kan
bidra preventivt slik at dette fortsetter.
En ravnekveld er inndelt i to puljer:
Første pulje møter kl. 20:00 og går fra 20:30-23:30.
Andre pulje møter kl. 22:00 og går fra 22:30-01:30.
Natteravnene Bergen vest har base på Elvetun ungdomshus (bak Vestkanten).
Her registrerer man seg og vi serverer pizza og kaffe/mineralvann mens foreldrene får en
briefing (30 min) før ravningen starter. Alle natteravner vil få utdelt jakke/vest,
ruteopplysning, kart og førstehjelpsutstyr. Man blir inndelt i grupper på minimum 3 stk.

”Vi er en bydel i vekst med de utfordringene som følger. Det er et stort behov for trygge,
edru voksne i det offentlige rom. Natteravnene gjør denne viktige jobben, de gule jakkene er
et symbol som skaper trygghet for alle som ser dem. Vær med å skape trygghet før
problemene oppstår. Vær til stede for ungdommene når de "forsøker seg" ute på egen hånd.
Få et nettverk sammen med andre voksne og få kunnskap om hvordan det er i vår bydel.”
Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/Ravnvest/
For spørsmål – ta gjerne kontakt på bergenvest@natteravn.no
Les mer på: https://www.tryg.no/om-tryg/samfunnsansvar/natteravnene/index.html
Som natteravn kan du være med å bidra til et tryggere nærmiljø.
Bli med og gjør en forskjell du også!

MC RAVNING BERGEN VEST
Denne våren vil Natteravnene i Bergen vest starte opp MC Ravning.
Har du motorsykkel eller scooter håper vi at du vil være med oss på ravning?
På denne måten kan vi nå ungdommer ute i større deler av Bergen Vest.
Aktuelle ruter: Bjørndalsskogen skole, Mathopen skole, MIL huset/Banen, Hilleren barnehage,
Håkonshella, Alvøen kai, Alvøen skole, Drotningsvik Senter, Olsvik kirke og videregående
skole, og Kjøkkelvik skole.
MC ravnene vil kjøre rundt og stoppe der vi ser ungdommer, og ta en prat med dem.
Vi kan også kjøre innom steder vi vet det skal være ungdommer etter tips.
For at det skal gjennom føres MC ravning må det minst være 3 sykler påmeldt. MC kjørere
møter kl. 20:00 sammen med første pulje foreldre, får briefing og sendes ut ca 20:30. Det
kjøres til ca. 22:30, med mulighet for en runde til dersom det er steder som bør besøkes en
ekstra gang.
MC innkallingen vil skje ved at det opprettes et arrangement på lukket gruppe på Facebook 2
uker før aktuell dato.
Håper dere vil være med!
Meld deg inn i gruppen på Facebook: «Natteravnene Bergen vest - MC RAVN»

https://www.facebook.com/groups/376757619899808/

Spørsmål kan sendes til bergenvest@natteravn.no
Les mer på: https://www.tryg.no/magasinet/disse-bikerne-gjor-russefeiringen-tryggere.html-0

