
 

NATTVANDRING 
 

Vadå nattvandring?  
Nu kanske du tänker att detta inte gäller oss, vårt barn hänger inte ute på kvällarna.  
 
Jo, den dagen kommer, var så säker…  
Dessutom kanske ditt yngre barn ska hem från en kompis lite senare en fredagskväll, eller 
har varit på bio i Göteborg och tar bussen hem och vill ha sällskap när de går från bussen. 
 
Nattvandringen innebär om alla föräldrar till barn i åk 6-9 ställer upp,  
endast 1 gång per läsår mellan kl. 21-01, vilket hjälper till att skapa trygghet för våra 
ungdomar.  
 
Vi behövs där ute. Din insats är viktig!  
 
Att nattvandra är att bry sig. Som nattvandrare finns du där ungdomarna är – du är synlig 
och tillgänglig och kan hjälpa till om det behövs. Du skapar förtroende och trygghet genom 
att ställa upp för ungdomar som behöver stöd.  
Det kan handla om att låna ut mobilen, medla, plåstra om, eller bara lyssna.  
 
Förutom motion och en trevlig kväll (och en chans att lära känna andra föräldrar) kan kanske 
denna enda lilla insats göra stor skillnad för något av våra egna eller andras barn.  
 
Hur gör man:  
Vi samlas vid Studio 11 kl. 21.00 Hönekullavägen 11. Den som känner sig manad att hämta 
tag (visa legitimation, taggen finns på CirkelK, Rörsvängen 1) till dörr på Studio 11.  
På fredagskvällar finns det i regel fritidsledare på plats på Studio 11 som kan svara på frågor 
om nattvandringen. 
 
Alla klasser 6-9 på Båtsmansskolan, Ekdalaskolan, Djupedalsskolan och Fridaskolan får en 
helg var, på schemat som ligger på skolornas hemsidor och Facebooksidan ”Nattvandring i 
Mölnlycke”. Där kan ni se när ”er helg” infaller.  
Man väljer själv om man vill gå fredagen eller lördagen. Kan ni inte den helg man fått byt 
gärna då till någon annan helg som passar, istället för att helt strunta i att gå. Alla vi vuxna 
behövs ute i Mölnlycke, för att skapa ett tryggt samhälle.  
 
 Vid frågor hör av er till oss. Se kontakt nedan:  
 
Sari Karlsson: 070-6 07 12 37 eller sari.karlssonm@gmail.com  
Annis Palm: 070-8 30 45 34 eller annisp6@hotmail.com 
 

Ps. Gå gärna med vår Facebookgrupp ” Nattvandring i Mölnlycke” 
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