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Rollespill
Rekvisitter: Tegning av utrykningskjøretøy, tegning av et rødt hus, fargeblyanter.

Nødnummeret til brannvesenet
Greit å vite for voksne:
Noe av det første man skal gjøre hvis man oppdager en brann, er å varsle
brannvesenet. Dette kan også barna lære.

110: Brann

112: Politi

Hvis man glemmer hva som er hva og ringer
til feil alarmsentral, får man likevel raskt
hjelp ved å bli viderekoblet til riktig nummer.
For at barn skal kunne lære nødnummeret
til brannvesenet, må vi si én-én-null – ikke
ett-hundre-og-ti. Det er også viktig å gå
grundig gjennom hvordan de ulike tallene i
nødnumrene ser ut, slik at barna kan kjenne
igjen tallene på telefonen. Bruk god tid på å
la barn prøve på en leketelefon.
Til brannvesenet skal man alltid si hva man
heter og oppgi mest mulig presis adresse til
det stedet der det brenner. Forsøk derfor å
legge til rette for at barna bruker sin egen
hjemmeadresse når dere øver på nødnummeret. For øvrig har de som jobber på alarmsentralen god trening i å stille de riktige
spørsmålene til barn som ringer inn.
Det må også vektlegges overfor barna at det
ikke er lov å ringe én-én-null uten at det er
en ekte brann.

113: Medisinsk nødtelefon
Samtaleemner
-

Hva gjør brannvesenet?
Hvorfor skal vi ringe til brannvesenet?
Hvordan ringer vi til brannvesenet?
Hva sier vi til brannvesenet?

Aktiviteter
Øvelse: La barna trene på å ringe 110 med
leketelefoner. En voksen kan spille den som
tar i mot telefonen på alarmsentralen.
Lage nødnummerplakat: Lag små plakater
med nødnummer på, gjerne med tegninger
av brannbil, politibil og ambulanse. Plakaten
kan barna fargelegge og ta med hjem.

Eldar og Vanja sitter og tegner. Vanja tegner et stort rødt hus. Eldar tegner en brannbil,
en politibil og en sykebil.
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
		
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Husker du nødnummeret til sykehuset, Vanja?
1 – 1 – 3.
Politistasjonen, da?
1 – 1 – 2.
Og så var det 1 – 1 – 1 til brannstasjonen?
Neeeei, 1 – 1 – 0, så klart. Hva skal du med nødnumrene, egentlig?
Jeg tegner en brannbil, en politibil og en sykebil, og da må jeg skrive nødnumrene
på bilene slik at vi husker dem.
Det var fine biler. Se på huset mitt, da!
Fint, det også.
Tenk om det begynte å brenne her oppe på loftet.

Vanja peker på loftet til det røde huset på tegningen hun har laget.
Eldar:
Vanja:

Da måtte brannbilen jeg har tegnet komme for å slokke brannen!
Først må jo naboen ringe til brannstasjonen, for de som bor i huset er ikke hjemme.

Vanja tegner en flamme og litt røyk som kommer fra huset på tegningen. Hun leker at hun er
naboen og at hun ringer 1 – 1 – 0. Eldar leker at han jobber på brannstasjonen.
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Ring-ring!
Hallo, det er brannstasjonen. Hva kan jeg hjelpe med?
Hei, jeg heter Vanja. Det er brann hos naboen min.
Hva er adressen?
Gullhårgata 2.
Brannbilen er allerede på vei. Er det noen hjemme hos naboen din?
Nei, jeg tror de er på ferie.

Eldar lager en sirenelyd og plasserer tegningen sin ved siden av Vanjas tegning.
Eldar:
		
Vanja:

Nå har både brannbilen, politibilen og sykebilen kommet fram til Gullhårgata 2.
Brannmennene slokker brannen raskt, slik at huset ikke blir ødelagt!
Takket være at jeg ringte nødnummeret.

Eldar tegner i full fart en brannsjef i en staselig uniform, og med mørk stemme
later han som om det er han som er brannsjefen.
Eldar:
		
Vanja:

Gratulerer, Vanja. Som takk for at du husket nødnummeret og reddet nabohuset,
skal du få en æresmedalje.
Tusen takk!

