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Rollespill
Eldar og Vanja sitter i stua sammen med mor og far. De lurer på hva Eldar og
Vanja har gjort i barnehagen i dag.

De voksne har ansvaret
for brannsikkerheten
Greit å vite for voksne:
Brann- og eksplosjonsvernloven sier: ”Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke
forebygges.” I tillegg regulerer den også enhvers plikter til å varsle de som er
utsatt for brann, og gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.
I barnehagen er det spesielle regler som
gjelder, for eksempel i forhold til risikovurdering, brannverndokumentasjon, brannøvelser og branninstrukser – avhengig av
størrelsen på barnehagen (for mer informasjon om dette: Forskrift om brannforebyggende
tiltak og tilsyn med veiledning). Særlige
krav til brannsikkerhet gjelder også andre
virksomheter som skoler, helseinstitusjoner,
hoteller, kjøpesentre og så videre.
Hjemme i ordinære boliger er vi alle pålagt å
ha minst én fungerende røykvarsler, manuelt
slokkeutstyr og tilstrekkelig med rømningsmuligheter.
Selvsagt er det de voksne som har det hele
og fulle ansvaret for at brannsikkerheten blir
ivaretatt både i barnehagen og hjemme. Men
barn kan hjelpe til med brannvernarbeidet.
Barn kan hjelpe til med å teste røykvarsleren,
minne de voksne om å slå av komfyren,
passe på at de voksne er forsiktige med
levende lys og så videre. Vi som er voksne
trenger noen til å passe på oss – det er tross
alt voksne som starter de aller fleste brannene.

Det beste brannvernet får man når voksne
og barn samarbeider om å passe på!

Samtaleemner
-

Hva er brannvern?
Hvorfor må vi ha brannvern?
Kan barn være brannvernere?
Hva kan barn hjelpe til med?

Vanja:
Eldar:
		
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Vi har lært mye om brannvern.
Om røykvarsleren, om at vi ikke skal gå der det er røyk, om nødnummeret til
brannstasjonen og om brannfarlige ting.
Jeg tror vi må ta en skikkelig brannvernsjekk i huset vårt.
Ja, det gjør vi! Det er spennende å jakte på brannfarer!
Vil dere være med på brannvernsjekken?

Mor og far følger etter Eldar og Vanja rundt i hele huset. Først på soverommet:
Eldar:
Vanja:
Eldar:

Jeg tester røykvarsleren med kosteskaftet! Hvis jeg bare treffer testknappen…
Den piper så høyt at jeg må holde for ørene!
Da virker den i alle fall.

Og så på kjøkkenet:
Vanja:
Eldar:
		
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Mamma, du har glemt å slå av datamaskinen din.
Vi må slå av elektriske apparater når vi er ferdige med å bruke dem,
slik at det ikke blir brann.
Og så sparer vi strøm, også.
Pappa, du glemte å ta ut kontakten til vannkokeren etter at du laget te.
Og mamma, det er ikke lov å henge klær til tørk på varmeovnen.

Aktiviteter
Brannvernsjekk: Ta barna med på en runde i
barnehagen for å finne mulige brannfeller og
ting man må passe på.

Eldar og Vanja finner flere feil som de må rette på. Mor og far er litt flaue for alle
feilene, men tilbake i stua er de veldig glade for Eldar og Vanjas brannvernsjekk.
Far:
Mor:
Eldar:
Vanja:
Eldar:

Dere er virkelig flinke brannvernere.
Hva skulle vi ha gjort uten at dere passet på?
Det er ikke bare vi som må passe på, men dere også.
Vi må samarbeide om brannvernet – det lærte vi i barnehagen.
For i barnehagen samarbeider alle barna og alle de voksne om brannvernet.

Eldar og Vanja ser fornøyde rundt i stua. Det er ikke brannfarlig pynt på stearinlysene, men
likevel er de fine. Brannslokkeapparatet henger på veggen, og far har sjekket at det er i orden. På veggen henger det også et kart som viser de raskeste veiene ut til møteplassen midt
ute på plenen. Det kartet har Eldar og Vanja tegnet sammen.
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Her er det i alle fall trygt og godt.
Jeg håper alle de andre i barnehagen også har brannvernsjekk hjemme.
Ja, for brannvern er viktig.

