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Det vil Hovedstadens Beredskab og Børneulykkesfonden gerne gøre noget  
ved og derfor har vi i samarbejde udviklet kampagnen Glød og Flamme. 
Kampagnematerialet er specielt udviklet til børnehaver og fokuserer på 
brandsikkerhed på en kreativ og sjov måde.

Glød og Flamme
Gennem forskellige lege vil børnene blandt andet indtage rollerne som 
Glød og Flamme, der er nogle drilske karakterer, som repræsenterer ild 
og brandfare. Derfor har børnene brug for Ildefanten, der bekæmper 
Glød og Flamme og oplyser om gode råd og brandsikkerhed. Ildefanten 
er Hovedstadens Beredskab maskot og med røde brandhjelme som  
rekvisitter, kan børnene på skift indtage rollen som dens hjælpere. 

Børnehaverne tilrettelægger selv, hvordan de vil afvikle forløbet med 
udgangspunkt i det materiale, som Hovedstadens Beredskab og 
Børneulykkesfonden i samarbejde har udviklet. Du kan læse mere om 
kampagnen og finde det samlede materiale på glodogflamme.dk
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7 kernebudskaber om børn og ild
Som forælder og voksen er du en vigtig rollemodel og det er 
vigtigt at lære dit barn, hvordan man omgås ild med respekt. 
Det handler ikke om at opstille en række forbud, men at 
I sammen kan forebygge alvorlige ulykker ved at tale om, 
hvad man skal gøre, hvis der opstår brand. Hovedstadens 
Beredskab og Børneulykkesfonden ønsker at udbrede syv 
kernebudskaber om børn og ild, som lyder:

• Børn skal redde sig selv først, hvis det brænder
• Børn skal tilkalde en voksen, hvis det brænder
• Børn skal stole på, at voksne vil hjælpe, og ikke straffe, i tilfælde af brand
• Børn skal have kendskab til at ringe 1-1-2 *
• Børn skal være forsigtige ved brand frem for at påtage sig helterollen
• Børn skal vide, at ild kun må tændes sammen med voksne
• Børn skal vide, at det er acceptabelt og normalt at være fascineret af ild, men at 
    brug af ild kun må foregå sammen med voksne

* De fleste voksne har i dag mobiltelefoner eller smartphones, som bliver tastaturlåst 
automatisk efter et stykke tid. I tilfælde af, at der sker noget med dig selv eller 
andre voksne i hjemmet og dit barn skal ringe til alarmcentralen er det vigtigt, at 
mobiltelefonen ikke er låst eller at barnet ved, hvordan man foretager nødopkald 
på en smartphone. Sæt jer derfor sammen ned og vis på din telefon, hvordan man 
ringer 1-1-2. Derudover er det en god idé at øve barnet i at huske sin adresse, som 
barnet skal oplyse, hvis han eller hun en dag skal ringe til alarmcentralen, så 
hjælpen kan komme frem.

De voksnes ansvar
Det vil altid være de voksnes ansvar at sørge for brandsikkerheden i hjemmet. Derfor 
er de følgende råd gode at følge:

• Sørg for at placere tændstikker og lightere uden for barnets rækkevidde
• Aflås lofts- og kælderrum, så dit barn ikke så let kan gemme sig og lege med ild
• Lad aldrig dit barn være alene, når der er åben ild i nærheden
• Hav aldrig levende lys på børneværelset

Læs mere om Hovedstadens Beredskab og Børneulykkesfonden
på brand.kk.dk og borneulykkesfonden.dk 
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