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Rollespill
Eldar har gjemt seg på et lurt sted, i det Vanja kommer inn i rommet.

Barn som gjemmer seg
Mange barn gjemmer seg når de blir redde. Er det for eksempel noe skummelt
på TV, holder de hendene foran øynene for ikke å se. Hører de en uvant lyd etter
at de har lagt seg, skjuler de seg kanskje under dyna.

Redningspersonell er klar over dette problemet og vet hvor de skal lete, men verdifull
tid kan gå tapt. For å unngå slike episoder, er
det derfor viktig å fortelle barna at det ikke
er lurt å gjemme seg hvis det er brann.

Hvor er du, Eldar? Hvor har du gjemt deg?
Se om du kan finne meg, da.

Vanja hører at stemmen til Eldar kommer i fra under senga, men later som om
hun ikke vet hvor han er. Vanja går rundt i rommet og leter.

Greit å vite for voksne:

Det er helt naturlig å bli redd dersom det
oppstår brann. Hvis barnet da velger å
gjemme seg, kan utfallet bli fatalt. Man
risikerer at verken foreldre eller redningspersonell finner barnet i tide. Dette har skjedd i
flere branner, og i noen tilfeller har dessverre
barn omkommet i slike situasjoner. Typiske
gjemmesteder er under senga, inne i skap og
lignende.

Vanja:
Eldar:

Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Hmmm… Kanskje du er inne i klesskapet?
Hihihihi… Nei, ikke der.
Er du bak gardinen?
Nei, ikke der heller.
Da må du være under skrivebordet!

Samtaleemner
-

Er det gøy å leke gjemsel?
Har barna noen gode gjemmesteder?
Er det lurt å gjemme seg når man blir redd?
Hvorfor skal man ikke gjemme seg hvis
det er brann?
Hva skal man gjøre hvis det er brann?

Aktiviteter
Øvelse: Lek gjemsel på vanlig måte, men ta
med en ny regel. Når en voksen trykker på
testknappen til en røykvarsler slik at den
piper, skal alle barna komme fram fra gjemmestedet sitt og stille seg i kø ved døren.
Tilpass øvelsen til barnehagens egne rutiner
ved brannalarm.

Eldar skratter, og spretter fram fra gjemmestedet sitt under senga.
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Der lurte jeg deg! Du fant meg ikke.
Nei, det var jeg som lurte deg. Jeg visste at du var der, men lot som ingen ting.
Hvorfor hadde du gjemt deg, egentlig?
Jeg hørte en skummel lyd fra stua.
Ja, det var noe skummelt på TV. Derfor ville jeg ikke se på, og så kom jeg hit.
Lyden var så fæl at jeg ble litt redd og måtte gjemme meg.
Det er ikke alltid det er så lurt å gjemme seg når man blir redd.
Hva ville du ha gjort hvis det kom en tyv?
Da ville jeg ha gjemt meg.
Og hva ville du ha gjort hvis det kom en stor og sulten løve?
Det er jo ikke løver her!
Jo, den kunne ha rømt fra et sirkus.
Da ville jeg også ha gjemt meg. Men hva ville du ha gjort hvis det begynte å
brenne på senga mens vi satt her og lekte?
Jeg ville kanskje ha gjemt meg under senga, for der brenner det ikke.
Husker du ikke hva vi lærte i barnehagen? At vi ikke skal gjemme oss hvis
det er brann.

Eldar tenker nøye etter, men klarer ikke å huske hva de sa i barnehagen.
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Nei, det husker jeg ikke. Hvorfor skal vi ikke gjemme oss hvis det er brann?
Fordi da må vi komme oss ut av huset og ut til møteplassen på gressplenen.
Ja, nå husker jeg det. Det ville jo være dumt hvis mamma og pappa må begynne å
lete etter oss hvis det er brann i huset.
Nemlig. Skal vi leke gjemsel?

Vanja holder for øynene og begynner å telle sakte til ti. Eldar lister seg vekk og
finner en gjemmeplass som bare han vet om.

