BRANNVERN I
BARNEHAGEN

Hei ……………………………………………………………………………………

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan
sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å
snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.
Da er det lettere å huske hva vi skal gjøre hvis det
begynner å brenne.
Kanskje du kan lære noe nytt også?

Lykke til!

Hilsen Tromsø Brann og redning

Mel: Napoleon med sin hær

Æ e en liten brannmann
og det e ikkje tull,
førr hvis æ ser det brenn
skal æ ringe 1-1-0.
Først sir æ ka æ hete,
så sir æ kor æ bor.
Ja, det vet æ at æ skal
førr no har æ blitt så stor.
Æ vet ka æ skal gjøre
hvis brannalarmen går.
Æ sir det til de andre
så dem også forstår.
Så går vi ut og vente,
det vet æ at vi skal.
Og æ vet at 1-1-0
Det e brannvesenet sitt tall.
Æ e en liten brannmann
og det e ikkje tull,
førr hvis æ ser det brenn
skal æ ringe 1-1-0.
Først sir æ ka æ hete,
så sir æ kor æ bor.
Ja, det vet æ at æ skal
førr no har æ blitt så stor.

Fyrstikker og lightere

Røykvarsleren

Barn har ikke lov til å røre fyrstikker
og lightere.

Røykvarsleren har bursdag 1.
desember. Da får den nytt batteri.

Det har bare voksne lov til.

Vi må huske å sjekke om den virker,
helst en gang hver måned.

Bare voksne har lov til å lage bål og
tenne stearinlys.

Røykvarsleren piper høyt når det
kommer røyk til den.

Si fra til en voksen hvis du finner
fyrstikker eller lightere der de ikke
skal være.

Røyken stiger oppover.
Røykvarsleren må derfor stå i taket.

Ikke rør fyrstikker og lightere.

Røykvarsleren skal henge i taket.

Lys og pynt

Brannslokkeutstyr

Ikke lek ved siden av et lys.

Alle hus skal ha brannslokkeapparat
eller brannslange.

Slukk lyset når du forlater rommet.
Ikke bruk brannfarlig pynt på lyset.

Har dere brannslokkeapparat skal
pilen stå i det grønne feltet.
Si ifra til en voksen hvis pilen står i
det røde feltet.

Ta bort brannfarlig pynt.

Sjekk at pila står på grønt.

TV, PC, mobillader

Brannøvelse

Bruk av/på knappen og slå av TV,
video og PC når dere er ferdige med å
bruke dem.

Ikke gjem deg hvis brannalarmen går
eller røykvarsleren piper.

Kontakten til kaffetrakteren og
vannkokeren skal trekkes ut når de
ikke brukes.

Ha brannøvelse i barnehagen og øv på
hva dere skal gjøre.
Snakk med de voksne hjemme. Det er
lurt å ha brannøvelse hjemme også.

Mobilladeren skal trekkes ut av
kontakten når mobilen er ferdig ladet.

Husk å bruke av/på knappen.

Ikke gjem deg hvis brannalarmen går.

Hvor skal vi gå?

Nødnummer

Hvis det brenner må vi vite hvor vi
skal gå.
Er det mye røyk i rommet må du
krype under røyken.
Lag et kart som viser vei ut.
Øv på å følge kartet du har laget.

Hvor skal vi gå hvis det brenner?

Bare ring hvis det er alvor.

Sjekkliste for brannøvelse i hjemmet
1 Sjekk røykvarslerne
Det er viktig å finne ut om røykvarslerne virker.
Hvordan kan dere ellers vite at de begynner å pipe hvis det brenner?
Få hjelp av en voksen til å teste røykvarslerne.
Finn røykvarslerne dere har i huset og trykk på testknappen.

Husk:
Det er lurt å holde for ørene, for lyden er høy!
Dersom en røykvarsler ikke virker, bytt batteri.

Ferdig

□

2 Sjekk slokkeutstyret
Har dere slokkeapparat eller husbrannslange?
Man må ha minst en av delene, aller helst begge deler.
De voksne må alltid vite hvor de finner slokkeutstyret.
På slokkeapparatet er det viktig å sjekke at pilen peker på det grønne feltet.
På husbrannslagen bør man sjekke at alt er i orden.
Spør de voksne om de har lest bruksanvisningen.

Ferdig

□

3 Sjekk rømningsveiene
Gå til et soverom.
Hvilke rømningsveier finner dere?
Er det 1 dør eller kanskje flere?
Er det trygt å bruke vinduet?
Gjør det samme for alle andre rom i huset.
Test noen av de viktigste rømningsveiene.
Er det lett å komme seg ut?
Trenger dere en brannstige?
Tegn gjerne et kart over huset og merk av rømningsveiene fra hvert rom.

Ferdig

□

4 Trene på brannreglene
Les plakaten med brannreglene sammen.
Alle barn legger seg i sengene sine, som om det var midt på natta.
Etter 1 minutt trykker en voksen på testknappen til røykvarsleren og
roper ”Brann! Brann!”.
Nå gjelder det å huske brannreglene.
Husker du nødnummeret?
Bruk en leketelefon og lat som om dere ringer.
Hvem er først til møtestedet?

Ferdig

□

BRANNREGLER
Små barn:
1. Rop ”Brann! Brann!” så høyt du kan.
2. Vent på rommet til en voksen kommer og henter deg.
3. Gå sammen med den voksne ut av huset og til møtestedet.
Større barn:
1. Redd andre ved å rope ”Brann! Brann!” og hjelp hverandre ut.
2. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 1-1-0.
3. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
4. Gå raskt ut av huset.
5. Still opp på møtestedet.
Voksne:
1. Redd andre ved å rope ”Brann! Brann!” og hjelp hverandre ut.
2. Pass på at alle barn kommer seg ut til møtestedet.
3. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 1-1-0.
4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke.
6. Gå raskt ut av huset og til møtestedet.
7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.
VIKTIG!
Møtested ved brann/ulykke: _______________________
Nødnummer: Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113
Huskeregel: Redde, varsle, slokke
Hilsen hjemmets brannkonstabel

Nødnummer:
Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113
Huskeregel: Redde, varsle, slokke

http://www.brannvernforeningen.no

