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Rollespill
Rekvisitter: En røykvarsler med batteriet tatt ut og et kosteskaft.

Røykvarsleren
Greit å vite for voksne:
Røykvarslere redder mange liv hvert år i Norge. Den er det viktigste livreddende
tiltaket ved boligbrann. Særlig ved branner som oppstår om natta, er det trygt å
vite at man har en røykvarsler som vekker hele familien dersom uhellet skulle skje.
Det er påbudt å ha minst én røykvarsler pr.
bolig. Dersom boligen er stor eller har flere
etasjer, bør man ha flere røykvarslere. Disse
bør være koblet sammen, slik at alle piper
samtidig og man kan høre det fra alle rom.
Røykvarslere skal alltid monteres i taket og
minimum 50 cm fra veggen. Det er fordi
røyken stiger oppover, og det er røyken som
får røykvarsleren til å reagere. For at man skal
vite at røykvarsleren alltid er klar til innsats
i tilfelle det skulle bli brann, er det viktig å
skifte batteri ca. en gang pr. år – gjerne på
røykvarslerens «bursdag» 1. desember. Man
må også teste at røykvarsleren virker ved å
trykke på testknappen med f.eks. en pinne
eller et kosteskaft. Det bør man gjøre en gang
hver måned. Barna kan også gjøre dette, men
bare sammen med en voksen.
Vær obs på at noen barn kan blir redde av
lyden fra en røykvarsler.

Samtaleemner
- Hvordan ser en røykvarsler ut?
Hva er inni?
- Hvordan høres en røykvarsler ut?
Hvorfor piper den så høyt?
- Hva er det som får røykvarsleren
til å pipe?
- Hvorfor må røykvarsleren henge i taket?
- Hvorfor er det viktig å skifte batteri
og teste røykvarsleren?

Aktiviteter
Utforske: Vis fram en røykvarsler. Åpne den
og vis hvordan man bytter batteri. Trykk på
testknappen og sjekk om den virker. La barna
også få prøve. Det kan være lurt å holde for
ørene!
Merk at man ikke bør fjerne installerte
røykvarslere hjemmefra for å ta med til
barnehagen. Kjøp heller inn en røykvarsler
som dere kan ha og bruke kun til undervisningen. Røykvarslere får man kjøpt for under
100 kroner.

Eldar og Vanja sitter på rommet sitt og leker. Plutselig kommer Vanja på noe.
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
		
Eldar:
Vanja:
Eldar:
		

Er det ikke lenge siden vi tenkte på vennen vår nå?
Hvilken venn?
Den som henger i taket, vel.
Har vi en venn som henger i taket?
Ja, du vet hvem jeg mener. Den er hvit og rund og så har den en knapp man kan
trykke på. Og så piper den høyt… PIIIIIP!!!
Å ja, røykvarsler-vennen vår!
Ja, nemlig. Det er lenge siden vi testet den nå, ikke sant?
Så lenge siden at jeg ikke husker det en gang! Kom, så spør vi mamma om vi kan
teste den nå.

Eldar og Vanja får lov av mor, men de må være forsiktige – ikke klatre og ikke
holde inne testknappen for lenge, for da bruker man opp batteriet.
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Ja, vi vet det…
Vi bruker et kosteskaft! Det lærte vi i barnehagen.
Kjempelurt! Jeg vil prøve, jeg vil prøve! Hold for ørene…

Vanja sikter kosteskaftet mot røykvarsleren. Hun strever litt med å treffe riktig,
men til slutt treffer hun testknappen og trykker forsiktig. Eldar holder for ørene.
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:

Det skjer jo ikke noe. Ikke så mye som et pip, en gang.
Hæ? Jeg hører ikke hva du sier, for jeg holder for ørene!
Røykvarsleren virker ikke, sier jeg.
Hvem skal vekke oss om natta da, hvis det begynner å brenne?

Eldar og Vanja roper på far, som blir litt flau når de forteller at røykvarsleren ikke
piper. Far forklarer at han for noen uker siden tok ut det gamle batteriet for å
kjøpe nytt, men så glemte han å sette inn det nye!
Vanja:
Eldar:

Typisk dere voksne. Tenk på brannsikkerheten!
Ja, det lærte vi om i barnehagen.

Far unnskylder seg så godt han bare kan og henter det nye batteriet fra
kjøkkenskuffen. Han klatrer opp på en krakk, og setter batteriet inn i røykvarsleren.
Vanja:

Nå prøver jeg å teste igjen! Hold for ørene, alle mann!

Vanja sikter kosteskaftet mot røykvarsleren igjen, og treffer på første forsøk
denne gangen. Hun trykker testknappen forsiktig inn. Snart hyler røykvarsleren
så det skjærer gjennom marg og bein…
Eldar:
Vanja:

Yes! Vennen vår i taket virker!
Jippi! Den bråker fælt, men det er en god venn å ha likevel.

