Velkommen

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Ønsk velkommen og presenter deg.
• Fortell hvor lenge dere skal holde på, og om
det er pauser og servering.
• I dag skal vi snakke om brann, og da er
viktig at dere forstår det vi snakker om.
• Hvis det er noen ord som er vanskelige å
forstå eller at jeg ikke forklarer tydelig nok,
er det viktig at dere sier fra. Og så må jeg
kanskje spørre dere, hvis det er noe jeg ikke
forstår.

Brann
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Trygg sammen er en opplæringspakke som er utviklet av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.).
Opplæringspakken består av følgende moduler:
Brannsikkerhet, Trafikksikkerhet og Førstehjelp.
Husk at det er laget et eget veiledningshefte som
kan være til hjelp og har nyttige tips og råd.
Vi anbefaler alltid å starte med de 6 første sidene
slik at alle har samme forståelse av temaet.
Får du spørsmål du ikke kan svare på, så er det
helt i orden å si at du ikke vet, eller er usikker.

Side 1

Vi skal snakke om:
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• I dag skal vi snakke om (velg én eller flere
bolker, f.eks. «Hva er brann?» og «Hvordan
unngå brann hjemme?»).
• Fortell gjerne om det er planlagt å fortsette
med temaet brannsikkerhet ved en senere
anledning.

Vi skal snakke om:
•

Hva er brann?

•

Hvordan blir det brann?

•

Hva må jeg gjøre når det brenner?

•

Hvordan kan jeg unngå brann hjemme?
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Materiellet er lagt opp til at en skal kunne trekke
ut enkelte bolker og konsentrere seg om dem,
alt etter hvor lang tid du har.
Vi anbefaler alltid å starte med «Hva er brann?»
slik at deltakerne og du har samme forståelse
av hva brann er.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 2

Først skal vi bli kjent

Først skal vi bli kjent
• Hva heter du?

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Her kan du som veileder gjerne presentere
deg først slik at deltakerne får et eksempel
på hvordan de kan presentere seg.
• La alle presentere seg.
Hvis dere ikke er så mange kan du også spørre:
• Bor du i blokk eller hus?
• Bor du alene eller sammen med flere?
• Hvilke språk snakker du?
Vi vil at dere skal fortelle andre om det dere
lærer her om brann og hvordan vi kan gjøre
det trygt hjemme. Når jeg eller dere forteller
om noe personlig eller privat – så har vi
taushetsplikt. Det betyr at vi ikke skal fortelle
det til andre.

• Hvor kommer du fra?
• Hvor lenge har du bodd i Norge?

3

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Dette er en fin oppgave for at alle skal få
ordet og bli sett, og kan gjøre det lettere for
deltakerne å ta ordet senere.

Dersom dere har faste ritualer ved oppstart
av samlinger, gjennomfører dere disse som
vanlig – repetisjon er forutsigbart og fint.
Vær som alltid ekstra oppmerksom på nye
deltakere.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 3

Brann
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

BRANN

• Nå skal vi begynne å snakke om brann.
• Husk å si ifra om jeg bruker vanskelige ord.
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Vi har valgt temaet brann fordi vi ønsker at
alle skal være trygge.
Nesten halvparten av alle branner i
hjemmet starter på kjøkkenet.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 4

Hva er brann?

Hva er brann?

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Hva tenker dere når dere hører ordet brann?
• Hva betyr det at det brenner?
• Har noen av dere opplevd brann?
• Hvordan begynte det å brenne?
• Hva skjedde?
• Hva gjorde du da det begynte å brenne?
Hvis det blir stor iver etter å fortelle, kan man
avslutte med å si: «Nå rekker vi en fortelling til
før vi må videre».
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Alle husker bedre hvis man deltar aktivt.
La deltakerne få tid til å reflektere og
komme med egne forslag.

Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.
Hvis dere har en flippover eller tavle kan det
være fint å notere nøkkelord.
Vær forberedt på at noen kan ha opplevd
dramatiske hendelser selv og har behov for
å fortelle om dette underveis eller i etterkant
av økten.

Side 5

Brann er:

Brann er:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Brann er både røyk og flammer.
Begge deler er like farlige.
Flammer

Røyk
6

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Hensikten med bildet er å få fram at brann
både er flammer og røyk, og begge deler er
like farlige.
Ofte er det røyken som tar livet av folk i
brann, ikke flammene.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 6

Hvorfor er flammer
og røyk farlig?
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Hvorfor er
flammer og
røyk farlig?

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Hvorfor er flammer og røyk farlig?
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

• Hva er farlig med flammer?

La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.

• Hva er farlig med røyk?

Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.
Vær forberedt på at noen kan ha opplevd
dramatiske hendelser selv og har behov for å
fortelle om dette underveis eller i etterkant av
økten

Side 7

Flammer og røyk er
farlig fordi:

Flammer og røyk er farlig fordi:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Både flammer og røyk er farlig.
Flammer:
• Flammer er varmt og du brenner deg.
• Du kan dø hvis du får store brannskader.
Røyk:
• Røyken i en brann er giftig gass og farlig å
puste inn.
• Bare å puste inn litt røyk er farlig.
• Fordi røyken er så farlig bør du ikke gå
gjennom rom med røyk hvis det brenner.
• Hvis du må gå gjennom et rom med røyk må
du krype på bakken fordi røyken stiger.

Du kan brenne deg

Ikke får puste
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Brannvesenet er opptatt av at det formidles
tydelig at brann både er flammer og røyk.
Ofte er det røyken som tar livet av folk i
brann, ikke flammene. Røyken gjør at du
kveles.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 8

Hvordan blir det brann?

Hvordan blir
det brann?

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Hva må til for at det skal bli brann?
• Hva tror dere?
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.
Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

Side 9

Det brenner når det er:

Det brenner når det er:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• For at det blir brann trengs det tre ting:
Varme, luft og noe som kan brenne.
Pek gjerne på bildene mens du eller
deltakerne snakker.
• Uten disse tre tingene sammen brenner det
ikke.
• Det betyr at hvis noe har begynt å brenne,
kan du prøve å få bort enten varmen, luften
eller det som brenner.

Høy varme

Luft

Noe som kan brenne
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Omtrent 50 % av alle branner i hjemmet
starter på kjøkkenet. Derfor fokuserer vi på
kjøkkenbranner i dette materiellet.
Se tipssidene for praktisk øvelse.

• Hvis det for eksempel begynner å brenne i
en gryte kan du legge på et lokk for å ta bort
luften.
• At noe tar fyr er en annen måte å si at noe
begynner å brenne.
TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 10

Hvor kan det brenne
hjemme?

Hvor kan det
brenne hjemme?

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Hvor i hjemmet har du varme, luft og noe
som kan brenne?
• Har noen av dere opplevd brann hjemme?
• Hva skjedde?

11

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.
Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

• Hva gjorde dere?

Side 11

Flest branner på kjøkkenet

Flest branner på kjøkkenet

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
• Omtrent halvparten (50 %) av alle branner i hus og
leiligheter begynner på kjøkkenet. Ofte på grunn av matlaging.
• Det kan også bli brann andre steder i huset, men vi skal
snakke om brann på kjøkkenet nå.

Komfyr

Stekeovn

Gryte med olje
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

• Brann kan oppstå hvis du glemmer at du har mat på
komfyren. Maten i gryten kan svi seg, eller oljen i gryten
kan bli så varm at den begynner å brenne.

Omtrent 50 % av alle branner i hjemmet
starter på kjøkkenet. Derfor fokuserer vi på
kjøkkenbranner i dette materiellet.

Du kan plutselig bli avbrutt fra matlagingen uten å være
forberedt på det. Det kan være at:
· barnet faller og slår seg.
· det ringer på døren.
· du får en telefon.

Tørrkoking/tørrsteking eller at olje i gryte blir
overopphetet og antenner er ofte årsaken til
brann på kjøkkenet.

• Hvis du går bort fra kjøkkenet er det viktig å alltid skru av
kokeplatene.

Rengjør kjøkkenviften. En fettete vifte/
ventilator kan i verste fall ta fyr.
Se tipssidene for praktisk øvelse.

• Sett på alarm på mobilen eller bruk nedtellingsklokke når
du lager mat slik at du ikke glemmer det.
TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 12

Hva gjør du hvis
det brenner?

Hva gjør du hvis
det brenner?

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Hva ville du ha gjort om det begynte å
brenne her?
• Hva ville du gjort om du så flammer?
• Hva ville du gjort om du luktet røyk?
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.
Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

• Hva ville du gjort om du hørte
brannalarmen?

Side 13

Viktige symboler å kunne:

Viktige symboler å kunne:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
• Er det noen som har sett disse symbolene før?
• Vet dere hva symbolene betyr?
• Symbolet til venstre betyr rømningsvei eller
nødutgang.
• Rømningsvei eller nødutgang kan være en dør,
verandadør eller et vindu du kan komme deg ut
gjennom hvis det brenner.
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Når vi snakker om å ringe til brannvesenet er
det fint å si at telefonnummeret er én-én-null.
Det er lettere å huske enn hundreogti.

• Symbolet i midten er en alarmknapp. De kan se
litt forskjellige ut, men hvis du trykker på dem
utløses en brannalarm.
• Men du må alltid ringe 1-1-0
(én-én-null) uansett.
• Symbolet til høyre er tegn for brannslokningsapparat og viser hvor du kan finne
brannslokningsapparat.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 14

Når det brenner kan du:

Når det brenner kan du:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
•

Hvis du oppdager brann er det tre ting du bør prøve å gjøre og
disse symbolene viser hva du kan gjøre: – Pek på bildene:
Gå bort fra brannen, si ifra at det brenner og å slokke den.

Gå bort fra brannen:
• Dette symbolet betyr at her er det en vei ut av huset.
• Å gå bort fra brannen handler både om at du må gå bort,
men at du også bør prøve å få med deg andre mennesker
bort fra brannen.
Å si ifra:
• Å si ifra er det samme som å varsle.
• Har noen her ringt en-en-null (1-1-0) før? Hvem ringer du til da?
• Å si ifra kan være å si fra til de du bor sammen med eller andre
mennesker i nærheten, for eksempel naboer.
• Rop om hjelp hvis du trenger det.
• Alarmknapp starter brannalarm. Du må også ringe 1-1-0 for å
være sikker på at brannvesenet får beskjed.
Slokke:
• Slokke betyr å få brannen til å stoppe/få slutt på brannen.
• Hva bruker du brannslokningsapparat til?
• Hvor er det brannslokningsapparat i dette huset/rommet/lokalet?
• Har dere brannslokningsapparat hjemme?
Nå skal vi snakke mer om hver av de tingene du må gjøre.

Gå bort fra brannen

Si ifra

Slokke
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Redde-varsle-slokke er en huskeregel for hva en skal
gjøre når det begynner å brenne.
Det er ingen fast rekkefølge på disse handlingene –
situasjonen avgjør.
Husk!
Ingen forventer at du som veileder kan svare på alle
spørsmål.

Det er alltid viktig å ringe 110, selv om brannen er
slokket, fordi brannvesenet har oppgaver knyttet til
forsikring, restverdivurdering og kan hjelpe med
rengjøring etter bruk av pulverapparat.
Å ringe 110 koster ingenting og 110 kan gi veiledning.
Det står mer om brannslokningsapparat på side 28
og 32.
TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 15

Når du går bort fra brannen:

Når du går bort fra brannen:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Ikke gå gjennom røyk
• Røyk er veldig farlig å puste inn, så ikke gå der det er røyk.
• Hvis brannen og røyken er utenfor boligen, for eksempel i
oppgangen: Lukk døren til leiligheten og ring 1-1-0.
• Hvis det brenner inne i din leilighet eller i huset ditt: Gå ut.
Lukk døren
• Lukk døren når du går ut av leiligheten eller huset ditt.
• Åpen dør vil spre brann og røyk. Hvis det brenner i din
leilighet går du ut og lukker døren, men ikke lås.
Finn nødutgang
• Hvis du ikke kan bruke vanlig utgang må du komme deg ut
på annen måte.
• Ikke ta med ting – det er viktig å gå raskt ut.
• Gå ut sammen med de andre i huset, men det er bare hvis
du har tid! Noen ganger må du løpe ut og brannvesenet må
redde de som er igjen inne.
• Husk at barn kan gjemme seg når de blir redde.
• Ikke bruk heis hvis det brenner fordi heisen kan stoppe.
• Ikke sett barnevogner og sykler foran nødutgang og dører.
• Hvordan er det hjemme hos deg? Hvor mange steder kan du
komme deg ut?

Ikke gå gjennom røyk

Lukk døren

Finn nødutgang
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Flere dødsfall har skjedd fordi personer går ut
av leiligheten når det brenner i oppgangen og
dør av røykskader.
Husk å lukke døren når du går ut. Da hindrer
du at brann og røyk sprer seg. I tillegg blir
evakueringen enklere.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 16

Si ifra og ring 110

Si ifra og ring 110

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Én-én-null er nummeret til brannvesenet –
det er de som jobber med å slokke brann.
• Ring én-én-null så fort som mulig hvis du
ikke klarer å slokke brannen selv eller det er
mye røyk.
• Rop om hjelp eller for å varsle andre i
nærheten – det er også en måte å si ifra på.
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Si én-én-null. Det er lettere å huske og forstå
enn hundreogti.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 17

Hva skal du si når
du ringer 110?
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Hva skal du
si når du
ringer 110??

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Vet alle hva brannvesen er?
• Hva er det viktig at brannvesenet får vite når
du ringer?
• Har du ringt brannvesenet (én-én-null) noen
gang?
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.
Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

Side 18

Når du ringer 110 sier du:

Når du ringer 110 sier du:
Adresseveien 100, sted

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
• Når du ringer brannvesenet, én-én-null, kan du bare
snakke på norsk eller engelsk, ingen andre språk.
Derfor er det viktig å øve på hva du kan si.
• Du må fortelle at det brenner.
• Du må si hvor det brenner – både gateadresse og by
eller sted.
• Det er viktig å kunne adressen der du bor og øve seg
på å si den tydelig. Det er også lurt å kunne stave
adressen, altså si én og én bokstav i adressen.
(Illustrer gjerne A-d-r-e-s-s-e-v-e-i-e-n 1-0-0)
• Vær rolig og snakk tydelig.
• Brannvesenet kjører med brannbilen selv om du
fortsatt snakker i telefonen.

At det brenner

Hvor det brenner
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Du kan godt si navnet ditt når du ringer. Da
er det lettere å få kontakt med deg etterpå, i
tilfelle vitnestatus, eller senere oppfølging.
Mange steder er det interkommunale
brannvesen, så det er lurt å si hvilken by eller
sted du ringer fra.
Brannvesenet har i gjennomsnitt 10 minutters
responstid fra du ringer brannvesenet til de er
på brannstedet. Det kan være store
variasjoner alt etter hvor du bor.

• Ikke legg på/avslutt samtalen før du får beskjed.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 19

Når du ringer 110,
er det viktig at du:

Når du ringer 110, er det viktig at du:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Gå ut og møt brannvesenet og pek der det
brenner.
• Du må si ifra hvis du tror det er mennesker
igjen der det brenner:
Barn, eldre, mennesker som ikke kan gå
ut selv, for eksempel hvis de bruker rullestol

Går ut og møter brannvesenet
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Dette er en fortsettelse fra siden før.

eller krykker.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 20

Øv på at dere ringer 110

Ringer
110

Øv på at dere ringer 110

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Nå skal vi øve oss på å ringe én-én-null
(ikke på ordentlig – det må du aldri gjøre
bare for å teste eller tulle).
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• Gå sammen to og to.

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

• Den ene later som at den ringer brannvesenet fordi det brenner hjemme hos deg.
Den andre svarer telefonen.

For at brannvesenet skal forstå at det er
brann og komme til riktig sted for å starte
slokkearbeidet så raskt som mulig er det
svært viktig å øve på disse oppgavene.

• Dere bytter på å være den som ringer
annenhver gang.

Her kan man lage en lengre dialog om man
ønsker.

Her kan dere godt improvisere og dramatisere
litt om dere ønsker, her kan det bli litt humor
og latter.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 21

Hvordan slokker du brann?

Hvordan slokker
du brann?

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Har noen av dere prøvd å slokke brann før?
• Hva gjorde du eller hvordan gjorde du det?
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.
Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

Side 22

Du kan slokke brann med:

Du kan slokke brann med:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Vann:
• På alle kjøkken i Norge er det vann i springen, og vann er veldig
bra å bruke hvis det brenner.
• Hvis det brenner i ledninger, elektriske apparater eller liknende
kan du slokke med vann fra springen.
• Vann skal IKKE brukes dersom det brenner i olje. Bruk et lokk
som du kan legge over kjele/gryte, og skru av kokeplata. Ikke
bær gryte med varm olje.
Brannslokningsapparat: (ta det gjerne fram om dere har)
• Brannslokningsapparat må brukes riktig for at det skal fungere.
• Slangen skal holdes en halv meter fra flammen. (Vis omtrent hvor
lang en halv meter er. Ikke alle vet dette.)
• Et brannslokningsapparat er tungt og det er lurt å ha øvd på å
holde det med én hånd mens du styrer slangen mot det stedet
det liksom brenner.
• Det blir mye søl etter å ha brukt brannslokningsapparat.
• Ring 1-1-0, brannvesenet har utstyr for å fjerne pulveret.
Stopp luft:
• Å stoppe tilgangen til luft er viktig når det for eksempel har tatt fyr
i olje. Da er det viktig å legge på lokket. Da får ikke flammen luft.

Vann

Brannslokningsapparat

Å stoppe luft
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BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Det finnes mye forskjellig slokkeutstyr, for eksempel brannteppe. Fagmiljøet anbefaler at vi fokuserer på vann, brannslokningsapparat og grytelokk i dette opplæringsmateriellet.
Fokuser på å bruke lokk for å slokke oljebrann og ikke vann.
Vann skal ikke brukes til å slokke brann i olje blant annet
fordi trykket fra vannstrålen kan bidra til at oljen som
allerede har tatt fyr, spruter utover og sprer flammene.
Vannet fordamper i kontakt med varme og kan gi en
eksplosjonsliknende brann.
Noen brannslokningsapparat kan brukes på olje/frityr,
men ikke alle har denne funksjonen, så ikke si noe om dette.
Mer om brannslokningsapparat på side 28 og 32.

Det er viktig å uansett ringe brannvesenet når det har vært brann.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 23

HUSK! Du kan slokke
brannen hvis den er liten

HUSK!
Du kan slokke brannen hvis den er liten

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• En liten brann kan du slokke selv med vann
eller brannslokningsapparat.
• Pass på at det kan være en brann med små
flammer, men mye røyk i et rom (ulmebrann).
• Hvis det er røyk er det alltid viktig å komme
seg bort fra røyken.
• Branner kan plutselig bli store og
det går fort.
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I mange kommuner stiller brannvesenet opp
gratis for å snakke om forebygging,
demonstrere forskjellig brannslokningsutstyr
og vise hvordan du slokker brann.

• Det er viktig å vite hvor du har
brannslokningsapparat så du kan løpe og
finne det med en gang du ser at det brenner
og begynne å slokke.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 24

Hva skal du gjøre hvis
du brenner deg?

Hva skal du
gjøre hvis du
brenner deg?

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Har noen av dere opplevd å brenne dere?
• Hva er det viktig å gjøre hvis du brenner deg?
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La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.
Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk.

Side 25

Hvis du brenner deg:

Hvis du brenner deg:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
• Hvis du brenner deg må du skylle med vann
som har 20°.
• Grader handler om temperatur, og 20° er ikke
iskaldt, men ikke så varmt som kroppstemperatur.
• Skyll i 20 minutter – det er lenge.
• En huskeregel er 20/20 –
20 minutter med 20° vann.
• Vann renser sårene og kan hjelpe mot smerte –
at det ikke gjør så vondt.
• Ta på tepper eller mer klær der du ikke har brent
deg for å ikke bli for kald.
• Følg godt med der du brant deg etter at du er
ferdig med å skylle. Brannskader kan se ufarlig
ut rett etter ulykken.
• Dekk til der du har brent deg med bandasje/håndkle/plastfolie. Ikke smør på noe. Ikke aloe vera,
smør, honning, tannkrem, yoghurt eller olje – det
kan holde på varmen og gjøre skaden verre.
• Hvis du brenner deg på et større område enn en
persons håndflate (vis gjerne) må du ringe 113
mens du fortsetter å skylle.

Skyll med 20 graders vann i 20 minutter

Dekk til såret
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Hos barn utgjør skålding (brannskader på
grunn av varmt vann) 80 % av alle brannskader. Hos voksne utgjør flammeskader ca.
50 % av alle brannskader.
20° vann er mest effektivt for å redusere
brannskader, men det finnes utstyr på
apoteket som man kan bruke hvis man ikke
har vann som er 20°. Eksempler er branngelé
og steril brannbandasje som lindrer smerte
og reduserer skade gjennom kjøling. Dette
kan være lurt å ha med i et førstehjelpsskrin
hvis du f.eks. skal på tur i skogen og tenne
bål.
TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 26

Hva må du ha hjemme i
tilfelle brann?

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Hva må du ha
hjemme i
tilfelle brann?

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• I Norge er det påbudt å ha noe utstyr der vi
bor for å være så trygge som mulig hvis det
begynner å brenne.
• At noe er påbudt betyr at alle må ha noe
utstyr i huset eller leiligheten der du bor for å
oppdage og slokke brann.
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La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.
Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

• Hva tror dere det utstyret er?
• Har dere noe utstyr hjemme som kan hjelpe
dere til å oppdage eller merke brann?
• Har dere noe hjemme som dere kan bruke
for å slokke brann?

Side 27

Hjemme må du ha:

Hjemme må du ha:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• De viktigste tingene du må ha i huset ditt er
røykvarsler og brannslokningsapparat.
• Dette er påbudt (du må ha det) i alle boliger.
• Å «varsle» betyr å si ifra og en røykvarsler
sier fra når det er røyk i rommet.
Den begynner å pipe.
• Den som eier boligen (leiligheten, huset)
har ansvar for at det er røykvarsler og
brannslokningsapparat i huset.

Røykvarsler

Brannslokningsapparat
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I Norge er det påbudt med røykvarsler,
samt brannslokningsapparat eller
husbrannslange. Men her fokuserer vi
på at alle må ha røykvarsler og
brannslokningsapparat.

Det finnes mye annet brannsikringsutstyr
som brannslange, brannteppe, brannstige,
branntau, komfyrvakt med mer, men her
fokuser vi på det som er påbudt.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 28

Hva vet du om røykvarsler
og brannslokningsapparat?
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Hva vet du om
røykvarsler og
brannslokningsapparat?

Ikke gi svaret.
Still deltakerne ett eller flere av spørsmålene:
• Vet dere hvor vi kan kjøpe røykvarsler?
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• Vet dere hvor vi skal plassere røykvarsler?

La deltakerne få tid til å reflektere og komme
med egne forslag.

• Vet dere hvor ofte vi må bytte batteri på
røykvarsleren?

Husk at det kan ta tid å formulere egne
tanker på norsk hvis dette ikke er morsmålet.

• Vet dere hvor vi kan kjøpe batteri til
røykvarsleren?
• Hvordan ser vi at brannslokningsapparatet
er i orden å bruke?

Side 29

Røykvarsler

Røykvarsler

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
• Røykvarslere kan kjøpes på Clas Ohlson, Jernia, Biltema,
Power, Lefdal, Coop Obs, Elkjøp, Maxbo.
• En røykvarsler koster alt fra 200 kroner til flere
hundre kroner.
• Det finnes forskjellige typer røykvarslere. Dere bør kjøpe det
som heter en optisk røykvarsler.
• Optisk er et vanskelig ord, men det betyr at røykvarsleren
kan se giftig røyk i rommet, sånn røyk som kan komme selv
om brannen er liten, og begynner å pipe og varsle tidlig.
• Alle røykvarslere som kjøpes i butikk må ha batteri.
Spør i butikken for å få riktig type batteri.
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Røykvarslere redder minst 10 menneskeliv
hvert år.
Det er forhandlerne som er ansvarlig for at
røykvarslerne de selger er produsert i
henhold til regelverket.

• For å sjekke at batteriet virker holder du knappen inne til
røykvarsleren begynner å pipe.
• Du bør bytte batteri i røykvarsleren minst en gang i året.
Du har ansvar for å bytte batteri uansett om du eier eller leier
boligen din.
• Når du bytter batteri, bør du også støvsuge røykvarsleren.
Da virker røykvarsleren bedre.
TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 30

Røykvarsler

Røykvarsler

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Røyk er like farlig som flammer, og røyk
stiger mot taket. Derfor skal røykvarsler
plasseres i taket. – Pek på bildene.
• Røykvarsleren skal være minst en halv
meter fra veggen.
(vis omtrent hvor lang en halv meter er).
• Du må ha minst én røykvarsler i hver etasje,
gjerne ved kjøkkenet. Det er også lurt å ha
røykvarsler på soverom.
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Det går an å seriekoble røykvarslere, men
dette er ikke påbudt, så vi fokuserer ikke på
det.
Røykvarslere og brannslokningsapparat må
byttes etter 10 år.

• Røykvarsleren kan begynne å pipe når
du lager mat, men du må aldri dekke til
røykvarsleren.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 31

Brannslokningsapparat

Brannslokningsapparat

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:
Hvor skal du ha det hjemme?
Brannslokningsapparat er viktig å ha et sted det er lett å ta det fram.
Alle i huset må vite hvor brannslokningsapparatet er.
Splinten
• Trekk ut splinten som er festet i håndtaket. Ikke hold i håndtaket når du
fjerner splinten.
• Løsne slangen og hold den mot midten av brannen, omtrent en halv
meter fra eller så nærme som mulig, og begynn å slokke.
• Brannslokningsapparatet er tomt etter 10 til 20 sekunder, så det varer
ikke lenge.
• Alle i huset må vite hvordan brannslokningsapparatet fungerer.
Pil på grønt felt
• Når pilen er på det grønne området er det i orden.
• Hvis pilen er på rødt område må det skiftes ut (pek gjerne på bildet).
Hvor får du kjøpt brannslokningsapparat, og hva koster det?
• Du kan kjøpe brannslokningsapparat på Clas Ohlson, Jernia, Maxbo,
Power og mange andre steder, og det koster alt fra 300 kroner og
oppover.
Hva slags brannslokningsapparat bør du velge?
• Det finnes ulike typer brannslokningsapparat,
og du bør kjøpe pulverapparat.
• Det skal være et 6 kg-apparat (seks-kilos-apparat). Et stort apparat.
• Du kan også kjøpe små apparat, men alle må ha et stort.
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Det finnes forskjellige brannslokningsapparat til å
slokke ulike typer branner. Vi har blitt anbefalt å ikke
gå i detalj på forskjellige klasser og styrker.
Det viktigste er å ha et 6 kg pulverapparat.
For å ikke bli unødvendig forvirret ber
brannvesenet oss om å fokusere på å bruke vann
for å slokke branner – også elektriske. Det viktigste
unntaket er å ikke bruke vann for å slukke oljebrann.
Brannslokningsapparat skal være merket med hvilke typer branner de egner seg til å slokke. Du kan
lese mer på sikkerhverdag.no.
Du får knapt kjøpt utstyr i Norge i dag som ikke er
godkjent.
TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 32

Finn dette når du
kommer hjem:

Finn dette når du kommer hjem:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

• Når du kommer hjem i dag må du se at du
har røykvarsler og brannslokningsapparat.
• Sjekk at batteriet i røykvarsleren virker og at
det ikke er mye støv på røykvarsleren.
• Se at pilen på brannslokningsapparatet er
på det grønne feltet

Røykvarsler

Rømningsvei

Brannslokningsapparat
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Dette er siste lysbilde i opplæringsmateriellet
før en oppsummering på siste side.

• Sett brannslokningsapparatet et sted det er
lett å finne.
• Bli kjent med rømningsveiene – alle måtene
du kan komme deg ut av leiligheten i tillegg
til døren du bruker til vanlig.

TIPS: SE BAKERST I PRESENTASJONEN

Side 33

Dette har vi snakket om:

Dette har vi snakket om:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Nå skal vi oppsummere det vi har snakket om.
Vet dere hva ordet oppsummering betyr?
Det betyr å gå igjennom alt vi har lært.
Pek gjerne på bildene når du snakker
Be gjerne deltakerne si noe om hva de har
lært i dag.

Brann er
flammer og røyk

Flest branner
på kjøkkenet

Slokke brann
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Her er det viktig å bruke tid og vente til
deltakerne får tenkt seg om.

Side 34

Dette har vi snakket om:

Dette har vi snakket om:

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Nå skal vi oppsummere det vi har snakket om.
Vet dere hva ordet oppsummering betyr?
Det betyr å gå igjennom alt vi har lært.
Pek gjerne på bildene når du snakker
Be gjerne deltakerne si noe om hva de har
lært i dag.

Varsle 110

Brannslokningsapparat

Røykvarsler
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Her er det viktig å bruke tid og vente til
deltakerne får tenkt seg om.

Side 35

Takk for meg
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Fortell om dere planlegger nye
møter/samlinger/opplæring.
Takk alle for at de har vært med og stilt
spørsmål.

Takk for meg!
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Side 36

Bakgrunnsinformasjon
til veileder

FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Bakgrunnsinformasjon til veileder
Det er alltid viktig å få tilbakemeldinger etter å ha hatt opplæring.
Det er viktig å passe på at alle kommer til orde, men alle må ikke si noe.
Men her er det også viktig å bruke litt tid, slik at alle får tenkt seg godt om.
Forslag til hva veileder kan si
•

Hva var bra? – hva likte du?

•

Hva var ikke bra? – hva likte du ikke?

•

Var det noe du savnet eller manglet?

•

Hadde vi for mange pauser eller for få?

•

Hvordan var oppgavene og diskusjonene?

•

Var det grei lengde på økten?
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Side 37

Tips – praktiske øvelser
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Tips – praktiske øvelser
Inviter brannvesenet til å demonstrere slokking:
• Mange steder stiller brannvesenet opp gratis.
Vis at røyk stiger:
• Blås ut et stearinlys og se røyken fra veken stige.
Vis at en flamme slokker når en hindrer lufttilførsel:
• Sett et telys på en tallerken som ikke kan begynne å brenne. Telys = brennbart materiale.
Tenn en fyrstikk (varme) og sett fyrstikken inntil veken så telyset tar fyr. Telyset kan begynne
å brenne fordi det er luft i rommet. Sett så et glass med bunnen opp over telyset som
brenner. Da vil en etter hvert se at flammen dør ut, fordi man hindrer lufttilførsel.
Vise hvordan man renser kjøkkenfilter:
• Noen branner starter fordi fett fra viften drypper ned på varm kokeplate.
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Side 38

Tips – filmer
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

TIPS – filmer
Ikke slokk brann i olje med vann:
• https://www.youtube.com/watch?v=Y0BKB43vjCI (varighet 12 sek)
Hvordan brannsikre hjemmet (Bergen brannvesen):
• https://youtu.be/yH6F6VoAv58 (varighet 6 min. og 7 sek)

Om brannvern på mange språk, Norsk brannvernforening
• https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/
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Side 39

Tips – tekstoppgaver
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Tips – tekstoppgaver
Spørsmålshefte om brannsikkerhet i hjemmet (Bergen brannvesen)
• https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00345/Brannsikkerhet_Sp_r_34514
0a.pdf
E-læring om brann og brannrutiner (Kompetanse Norge):
• https://elearning.kompetansenorge.no/naturfagm2/
Spørsmål på ulike språk om brannsikkerhet i hjemmet (Brandskyddsföreningen):
• https://www.brandskyddsbanken.se/moodle/course/view.php?id=14&number=1

40

BAKGRUNNSINFORMASJON TIL VEILEDER

Side 40

Tips – ressurser på internett
FORSLAG TIL HVA VEILEDER KAN SI:

Tips – ressurser på internett
Bergen brannvesen har laget brannvernundervisning for innvandrere:
• https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-brannvesen/1847/article160065
Sikker hverdag, tema brann:
• https://www.sikkerhverdag.no/brann/

Tips – brosjyrer
Om brannvern på ulike språk (Norsk brannvernforening):
https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-pa-mange-sprak/
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Side 41

