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Rollespill
Eldar og Vanja sitter på gulvet og leker med byggeklosser. Mor lager kveldsmat.

Komfyren kan være farlig
Greit å vite for voksne:
De fleste boligbranner tilberedes bokstavelig talt på komfyren. Tørrkoking,
tørrsteking og overoppheting av olje/frityr er årsak til 10-20 prosent av alle
boligbranner.
Disse brannene oppstår som regel fordi noen
har glemt å slå av kokeplaten etter bruk,
eller har sovnet fra hele matlagingen. Noen
sekunders uoppmerksomhet kan være nok.
Hovedregelen er derfor at man alltid skal
oppholde seg ved komfyren eller i umiddelbar
nærhet til kjøkkenet mens komfyren står på.
Blir man avbrutt i matlagingen, for eksempel
av en telefon, skal man helst slå av eller skru
ned varmen på kokeplatene.
Holder man på med matlaging der brannrisikoen er særlig stor, for eksempel ved fritering i olje, bør man ha et passende grytelokk
liggende ved siden av komfyren. Dersom
frityren begynner å brenne, kan man effektivt
slokke brannen ved å legge lokket over gryta.
Man skal ikke slokke med vann - det gir en
eksplosjonsartet brannutvikling.
Barn synes ofte det er spennende å hjelpe til
i matlagingen, men man skal aldri la barna
bruke komfyren alene. En voksen må passe
på, både for å hindre brann og for å unngå
at barn får forbrenningsskader ved berøring
av komfyren, varme gryter som velter og
lignende.

Barn skal ikke leke i nærheten av komfyren
mens kokeplatene er varme. Brennbart
materiale kan havne på komfyren og starte
en brann.

Samtaleemner
-

Hva kan man lage på komfyren?
Hvorfor er komfyren så veldig varm?
Hvem kan bruke komfyren?
Hva må de voksne passe på når de bruker
komfyren?
- Kan man leke i nærheten av komfyren? 		
Hva kan skje?

Aktiviteter
Matlaging: Dersom barnehagen har et eget
kjøkken med komfyr, la barna hjelpe til med
å lage noe godt å spise. Snakk samtidig med
barna om hva som er viktig å passe på.

Eldar:
Vanja:
Mor:
Eldar:
Vanja:

Hva skal vi spise til kveldsmat i dag?
Noe veldig godt?
Jeg skal steke egg og bacon. Liker dere det?
Ja, det er kjempegodt!
Nam-nam…

Eldar og Vanja er sultne, men før maten vil de bygge et tårn av byggeklossene.
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Skal vi se om vi klarer å bygge et høyt tårn, Vanja?
Verdens høyeste byggeklosstårn skal det bli.
Høyere enn både meg og deg.
Kanskje like høyt som mamma?
Men vær forsiktig slik at det ikke ramler ned.
Jada, jeg er forsiktig.

Eldar bestemmer seg for å tulle med Vanja, og dulter borti tårnet uten at Vanja ser det, slik at
tårnet raser i gulvet. Samtidig ringer telefonen, og mor løper for å ta den.
Mor:
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Det er sikkert pappa som ringer.
Æsj, vi må bygge et nytt tårn. Det ble ikke høyt nok.
Jeg sa jo at du måtte være forsiktig.
Jammen, jeg var jo det. Hjelp meg litt, da.

Eldar og Vanja bygger et nytt tårn, og denne gangen blir det høyere enn dem
begge. De jubler, og i farten merker de ikke at det begynner å skje skumle ting
på komfyren. Stekepanna har tatt fyr!
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:

Nå river jeg tårnet.
Nei, vi må vente på mamma slik at hun også får se det.
Se på komfyren, Vanja!
Kveldsmaten vår brenner! Mamma har glemt komfyren!
MAMMA!

Mor kommer løpende og kaster fra seg telefonen. Heldigvis har hun et stort lokk
liggende ved siden av komfyren. Dette smetter hun over stekepanna, slik at
flammene kveles. Hun slår av kokeplatene, og vifter vekk røyken med hendene.
Vanja:
Eldar:
Mor:
Vanja:
Mor:
Eldar:
Vanja:

Mamma, hva er det du tenker på?
Du må passe på komfyren når du lager mat. Det sier du alltid til oss når vi hjelper deg.
Huff ja, det var nære på det ble den store katastrofen.
Æsj, nå lukter det ikke særlig godt her.
Vi får lukke opp noen vinduer og lufte litt.
Og så får vi heller bare spise brødskiver med syltetøy til kveldsmat.
Det er jo nam-nam, det også.

