
NATTVANDRINGAR    

Information till er som nattvandrar 

Nattvandringen, som organiseras av Föräldraföreningen på Lillgårdsskolan, genomförs efter önskemål från 
stiftelsens styrelse. I dagsläget organiseras nattvandringarna i samband med storhelger, inför längre lov och 
inför skolstarten men även då skadegörelsen på skolan tillfälligt ökat.  

Alla klasser utom förskoleklassen ska bidra med föräldrar som kan ställa upp och genomföra 
nattvandringarna. Normalt sett genomförs vandringarna mellan kl. 22:00 och kl. 01:00. 

Varför ska vi föräldrar nattvandra? 

Vi föräldrar genomför nattvandringarna därför att en ökad vuxennärvaro runt skolan på kvällarna, minskar bl. 
a risken för skadegörelse. Eftersom vi alla har barn på Lillgårdsskolan, vill vi givetvis att barnens arbetsmiljö 
ska vara så fin och oförstörd som möjligt. Att delta i nattvandringarna är ett enkelt sätt för oss föräldrar att 
bidra till detta, dessutom får man en extra promenad tillsammans med andra trevliga föräldrar. 

Hur går det till? 

Nattvandringens tre timmar bör delas upp i två pass med tre föräldrar i varje grupp.  

Första gruppen samlas kl. 22:00 framför ytterdörren till matsalen och avslutar kl. 23:30 vid samma dörr, där 
överlämningen sker till nästa grupp. 

Andra gruppen fortsätter nattvandringen fram till kl. 01:00. Kontaktpersonen för de båda passen tar på sig 
ansvaret att göra en återrapportering till någon av de tvårepresentanterna för klassen i Föräldraföreningen. 
Detta ska ske så snart som möjligt, muntligt eller mailledes. 

Meddela vilka som deltog, speciella iakttagelser värda att föra vidare samt eventuella förbättringsförslag vad 
gäller själva nattvandringen. Ta gärna med dig mobiltelefon, anteckningsmaterial och ficklampa. 

För att öka vår synlighet och tydliggöra vilka vi är, har Föräldraföreningen gula reflexvästar med texten 
"NATTVANDRARE" på ryggen. Ha dessa västar utanpå era vanliga kläder. Ngn i respektive pass ska vara 
kontaktperson. 

Kontaktpersonen i pass 1 kontaktas av ngn av de 2 klassrepresentanterna för att komma överens om 
utlämning av västarna och detta informationsblad. Kontaktperson 1 ansvarar sedan för att västarna är 
tillgängliga för nattvandrarna. Kontaktperson i pass 2 ansvarar för att återrapportera till klassrepresentanter 
och se till att västarna återlämnas efter avslutade pass (till ngn av Klass-representanterna -  om tillfälle finns 
kan man själv lämna dem i FFs skåp på skolan). 

Värt att tänka på 

 Gå alltid ut i grupper om minst två personer (tre rekommenderas). 
 Var synliga, observera och hjälp, tillkalla hjälp om det är nödvändigt. 
 Uppträd inte som poliser eller liknande utan uppträd som vuxna föräldrar med sunt förnuft och kontakta 

polisen om så behövs. 
 Håll ett öga på när bussen kommer. 
 Ring Polisen om ni ser något som verkar misstänkt eller om ni ser pågående skadegörelse. Ingrip inte, utan 

tänk på er egen säkerhet. 

Om akut hjälp behövs, ring SOS Alarm på 112. 
Mindre brådskande eller anmälningar/information, ring Polisen på 114 14. 

 

 

 



 
Var ska vi gå? 

Ni behöver inte vara på skolgården hela tiden, utan ströva omkring i området kring skolan. Av erfarenheter 
från tidigare års nattvandringar, är det även bra om ni gör några avstickare till ICA Skillingen, Ånestad ridhus 
och Ridhusgatans dagis. Var observant på området bakom slöjdsalen, lärarrummet, matsalen och lastkajen 
samt området bakom klassrummen, trädgården och gymnastiksalen. På den nedanstående översiktsbilden 
finns en föreslagen promenadväg utritad. 

Översiktsbild 

Den streckade linjen på bilden nedan, är en föreslagen promenadväg men använd fantasin och gör gärna 
egna avstickare. 
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