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Rollespill
Rekvisitter: Tegneark og fargestifter.

Brannøvelse i barnehagen
og hjemme

Greit å vite for voksne:

Barnehager er pålagt å gjennomføre jevnlige brannøvelser med evakuering.
Evakueringen skal foregå i henhold til barnehagens egen branninstruks. Det vil
si at straks brannalarmen går, skal alle følge faste rutiner med en klar ansvarsfordeling som de ansatte i barnehagen har blitt enige om på forhånd.
Eksempler på spørsmål som må være
avklart på forhånd: Hvor er slokkeutstyret?
Hvem ringer brannvesenet? Hvem hjelper de
minste barna ut? Skal barna ta på seg sko
eller ikke? Hvor er det faste møtestedet ute?
Hvem har ansvaret for å telle alle barn og
voksne?

Samtaleemner

Brannøvelser vil avsløre hvilke problemer
som kan oppstå i en nødssituasjon. Derfor
er det viktig at alle ansatte deltar, og at man
evaluerer øvelsene grundig etterpå. Slik kan
man etablere nye rutiner der ting ikke har
fungert skikkelig.

Aktiviteter

Brannøvelser bør man også gjennomføre
hjemme – særlig gjelder dette småbarnsfamilier. Undersøkelser har vist at to av tre
småbarnsfamilier ikke har en plan for hva de
skal gjøre i tilfelle brann.

- Hva er en brannøvelse?
- Hvorfor har vi brannøvelser?
- Er det noen som synes det er litt skummelt
å ha brannøvelse?
- Hva skal vi gjøre i barnehagen vår når
brannalarmen går?

Øvelse: Gjennomfør en fullstendig brannøvelse med evakuering. Etter øvelsen
snakker dere med barna med utgangspunkt i spørsmålene ovenfor. Alle ansatte i
barnehagen setter seg så sammen og
evaluerer brannøvelsen. Legg eventuelle nye
eller endrede rutiner inn i barnehagens
branninstruks. Spør gjerne det lokale
brannvesenet om dere kan samarbeide om
brannøvelsen.
Oppgave: Barna kan tegne et kart over
barnehagen og markere nødutgangene med
grønne piler. Møteplassen utenfor barnehagen
kan markeres med et rødt kryss.

Eldar:
Vanja:
Eldar:

Skal vi ha brannøvelse, Vanja?
Ja, det er spennende!
Førstemann ut!

Eldar er allerede på vei ut døra i full fart, men bråbremser når Vanja roper tilbake.
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Neeeeei, Eldar! Først må vi jo planlegge brannøvelsen.
Å ja, det var sant. Det glemte jeg helt at vi gjorde i barnehagen.
Først må vi tegne et kart slik at vi vet hvor vi skal gå.
Jeg finner fram fargestiftene.
Og jeg finner fram tegneark.

Eldar og Vanja setter seg på gulvet og begynner å tegne et kart som viser alle rommene i
huset. De peker og forklarer mens de tegner.
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Her er rommet vårt. Der lager jeg en blå runding.
Og den tryggeste veien ut er gjennom døra fra rommet vårt, bortover gangen,
forbi kjøkkenet og ut inngangsdøra. Der lager jeg grønne piler. Slik!
Og så lager jeg et stort rødt kryss på møteplassen. Det er midt på gressplenen,
for det har mamma og pappa sagt. Der er det opptelling.
Én for deg, to for meg, tre for mamma og fire for pappa. Da er vi alle sammen.
Alle i sikkerhet. Er kartet ferdig nå?
Nei, vi kan merke av hvor telefonen ligger slik at vi husker det også.
Hvorfor det?
I tilfelle vi har tid til å ringe til brannvesenet, selvfølgelig.
Lurt. Da tegner jeg telefonen inn der, for pappa bruker å legge mobilen sin på
bordet i gangen.
Nå kan vi henge opp kartet på innsiden av døra vår. Men før brannøvelsen
begynner, må vi tenke ut hva vi skal gjøre. Hva skjer først?
Først hører vi røykvarsleren som piper. Da går vi bort til døra og setter oss ned på huk.
Så åpner vi døra forsiktig og titter ut. Hvis det er mye røyk nede ved gulvet,
da må vi lukke døra igjen og stille oss ved vinduet og vente på hjelp.
Men hvis det ikke er noe røyk, kan vi gå den veien de grønne pilene på kartet vårt
peker, mens vi roper ”Brann! Brann!”. Så rett til møteplassen, og der skal vi stå
og vente.
Da er vi klare for brannøvelse!
Kanskje mamma og pappa vil være med på øvelsen?

Vanja henter mor og far, og forteller at nå skal det være brannøvelse for alle
sammen. Eldar viser fram kartet med de grønne pilene og møteplassen. Mor og
far er stolte og sier at Eldar og Vanja har vært kjempeflinke. Så har hele familien
brannøvelse, helt etter læreboka – akkurat som i barnehagen.

