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Glød og Flamme materialeoversigt
Det samlede Glød og Flamme materiale består af følgende dele:

• 11 temaplancher 
• Pædagogisk vejledning
• Informationsfolder til forældre
• Plakat til institutionen
• Brandhjelme og brandveste 
• Diplomer til børnene efter afsluttet forløb

11 temaplancher Plakat

Diplomer

Brandhjelme og brandveste 

Informationsfolder

Pædagogisk 
vejledning

Formål med kampagnen Glød og Flamme
Formålet med kampagnen Glød og Flamme er, at børn på en legende måde får skabt gode 
vaner omkring brandsikkerhed i både hjemmet og institutionen. Gennem samtaler, lege 
og forskellige aktiviteter kan børnene udvikle en mere sikker og hensigtsmæssig adfærd i 
forhold til ild og brand.

Leg forbereder børn på fremtiden og heri kan barnet handle med betydningsfulde 
aspekter af virkeligheden på en hensigtsmæssig måde, hvor de kan eksperimentere og 
afprøve forskellige idéer og handlemuligheder indenfor trygge rammer. Det er vigtigt, 
at børn allerede i børnehavealderen lærer om brandsikkerhed og hvordan de skal agere, 
hvis der opstår ildebrand. Hovedstadens Beredskab  og Børneulykkesfonden ønsker at 
udbrede syv kernebudskaber1 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

Husk, at det altid er de voksnes ansvar at sørge for institutionens eller hjemmets 
brandsikkerhed.

1 Hovedstadens Beredskab  og Børneulykkesfonden støtter op om de syv kernebudskaber, som også kan findes i materialet 
  ”Lær om brand”, der er udviklet i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danmarks Pædagogiske Universitet og  
  Trygfonden.
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Pædagogiske læreplaner
Kampagnematerialet Glød og Flamme er tænkt ind i Ministeriet for Børn og Undervisnings 
bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner, som alle dagtilbud har pligt til at udarbejde 
med henblik på at skabe rum for leg, læring og udvikling af børn. De pædagogiske 
læreplaner skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for seks temaer.
Glød og Flamme materialet støtter op om alle seks områder:

• Alsidig personlig udvikling
• Sociale kompetencer
• Sproglig udvikling
• Krop og bevægelse
• Naturen og naturfænomener
• Kulturelle udtryksformer og værdier

Alsidig personlig udvikling
Når børnene for eksempel indtager rollen som brandinspektør, udvides barnets 
bevidsthed om, at det forestiller sig at kunne udføre nogle bestemte handlinger og 
samtidig føler barnet sig som en brandmand. I denne proces dannes et læremotiv, som 
handler om at kunne udføre de funktioner, som en voksen brandmand udfører, hvilket 
virker motiverende for mange børn. Gennem arbejdet med Glød og Flamme får børnene 
desuden mulighed for at tilegne sig konkrete redskaber og strategier i forhold til, hvordan 
de skal agere mest hensigtsmæssigt i (brand-)farlige situationer. Dette er med til at give 
dem tro på sig selv og egne handlemuligheder.

Sociale kompetencer 
Når børnene indgår i de organiserede aktiviteter og lege, hvor de er en del af et større 
fællesskab, får de mulighed for at udvikle deres sociale færdigheder; blandt andet ved 
at samarbejde med andre børn, vente på tur, udføre en rolle som er forudbestemt og 
handle ud fra instrukser, som andre børn anviser dem. På denne måde bidrager leg til at 
overvinde den egocentriske tænkning, at udvikle fantasi og social formåen. 

Sproglig udvikling 
Gennem gruppesamtaler lærer børnene at lytte, tale, stille spørgsmål, give svar og være 
aktive i at planlægge fælles aktiviteter. Samtaleemnerne bidrager desuden til at udvikle 
børnenes ordforråd og nonverbale sprog. Når børnene skal agere brandmænd eller Glød 
og Flamme, får de mulighed for at eksperimentere med forskellige udtryk og tilpasse disse 
til de situationer, som de skal simulere. Både samtale og rollelege er med til at udvikle 
børnenes verbale og nonverbale sproglige kompetencer.

Krop og bevægelse 
Flere af aktiviteterne i forløbet tilgodeser udviklingen af børnenes grov- og finmotoriske 
færdigheder. For eksempel skal børnene klippe ildhatte ud i pap, hvilket er med til at 
styrke de finmotoriske færdigheder, mens legene skaber rum for kropslig udfoldelse; 
børnene skal blandt andet forsøge at finde vej kravlende og med bind for øjnene. Disse 
kropslige erfaringer styrker børnenes evne til at huske det lærte.

Naturen og naturfænomener 
Ild er et af de fire grundelementer: vand, ild, jord og luft. Gennem både samtale og 
praktiske øvelser erhverver børnene viden om ild og brandbare materialer. De lærer om 
ildens praktiske anvendelighed, som lys og varmekilde og de lærer at have respekt for ild.

Kulturelle udtryksformer og værdier 
Når børnene leger rollelege og tegner elementer af det, som de kan huske fra det samlede 
forløb, så bearbejder og omsætter de det faglige indhold omkring brandforebyggelse til 
andre udtryksformer. Dette giver barnet mulighed for at spejle sig, afprøve sig selv og sin 
viden, og bruge sin fantasi og forestillingsevne. På denne måde understøtter de kreative 
processer børnenes erkendelse og refleksion over det, som de arbejder med i forløbet.
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Før I starter aktivitetsforløbet
Inden I går i gang med selve den praktiske afvikling af forløbet anbefaler vi, at I sender 
informationsfolderen ud til forældrene, så de kan støtte op om at forberede børnene på 
Glød og Flamme kampagnen. 

I kan dernæst samle alle børnene og gennemgå noget af det tilsendte kampagnemateriale. 
Det følgende er forslag til, hvordan I kan gøre dette.

Kampagneplakaten
Start med at se på kampagneplakaten og snak om, hvad der er på billedet:

• Hvem tror I de to børn er?
• Hvad laver de og hvor er de på vej hen?
• Hvem er Ildefanten/elefanten?
• Hvad står der på plakaten? 
• Glød og Flamme - brandsikkerhed i hverdagen” hvad betyder det?
• Hvad står der i forhold til ”Gode råd om børn og ild”?
• Hvor skal plakaten hænges op, så alle børn og voksne kan se den?

Karaktererne i kampagnen
Det er vigtigt at bruge tid på at tale om kampagnens karakterer, så børnene er forberedt 
på, hvad det er for nogle roller de skal indtage undervejs i forløbet. 

• Glød og Flamme er nogle drilske figurer, der repræsenterer ild og brandfare. Når  
    børnene indtager rollen som Glød og Flamme kan de forestille sig, at de bevæger sig   
    ligesom ild ved at starte som en lille glød, der vokser sig stor og lige pludselig danser  
    som flammerne fra et bål.

• Ildefanten er Hovedstadens Beredskabs maskot og dens hjælpere er børnene, som 
    bærer røde brandhjelme og gule veste. De redder andre børn og voksne væk fra Glød  
    og Flamme og oplyser om gode råd og vaner i forbindelse med brandsikkerhed. På 
    denne måde opfører de sig lidt som den løftede pegefinger.

Temaplancherne
Vi opfordrer til, at alle temaplancherne hænges op, så børnene har mulighed for at 
kigge på dem under hele forløbet. Det vil forberede dem på, hvad I skal arbejde med og 
hjælpe dem til at huske, hvad I har lavet og således støtte børnene i at udvikle gode vaner 
omkring brandsikkerhed.

Temaplancherne
Ressourcer
Det anbefales, at der er minimum tre voksne til 20 børn og at I afsætter 1-2 timer til hver 
temaplanche. Alt efter hvordan I ønsker at arbejde med temaerne, vil nogle af seancerne 
kunne gøres kortere og andre kan strækkes.

Om temaerne
Det primære pædagogiske materiale består af 11 temaplancher, der har en illustration 
på den ene side og en pædagogisk vejledning på den anden side, hvor du finder konkrete 
forslag til samtaleemner, lege, øvelser og kreative aktiviteter. Temaerne, som behandles 
på plancherne er:

1. Hvad er en glød og en flamme?
2. Børns leg med ild
3. Vær varsom med stearinlys og lamper
4. Tildækning af elektriske apparater
5. Børn som gemmer sig
6. Krybe under røgen
7. Røgalarmer
8. Brandøvelse
9. Alarm 1-1-2
10. Bål og bålslukning
11. Opsamling: tegneøvelse og udstilling

I kan vælge at arbejde med nogle af temaplancherne, udelade andre og på denne måde 
skræddersy jeres eget forløb. 

Selve rækkefølgen af tematikkerne er opbygget, så børnene først introduceres til 
fænomenet ild og brand under temaet: Hvad er en glød og en flamme? 

De efterfølgende temaer: Børns leg med ild, Vær varsom med stearinlys og lamper, 
Tildækning af elektriske apparater handler om, hvordan man forebygger og undgår brand. 

Mens temaerne Børn som gemmer sig, Krybe under røgen, Røgalarmer, Brandøvelse og 
Alarm 1-1-2 fokuserer på, hvordan børnene skal handle, hvis der opstår ildebrand. 

Temaet Bål og bålslukning vil ikke være muligt for alle institutioner at gennemføre i 
forhold til plads og sikkerhed, men det er en del af forløbet, da det er en aktivitet, som 
mange børnehaver i forvejen laver.
I arbejdet med den sidste temaplanche Opsamling er hensigten, at børnene skal tegne 
de ting, som de kan huske fra hele forløbet. Dette giver dem mulighed for at bearbejde 
deres indtryk og oplevelser til kreative udtryk, som hjælper dem til at huske og skabe 
gode vaner omkring ild og brandsikkerhed. Disse kreative udtryk kan bruges til at lave en 
udstilling i børnehaven, som også forældrene kan komme og se.
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Opbygning af den pædagogiske vejledning på temaplancherne
Alle temaplancherne er bygget op på samme måde:

Formål
Beskriver den enkelte temaplanches primære formål med indhold og aktiviteter.

Godt at vide
Giver baggrundsinformation og forbereder den voksne på eventuelle spørgsmål fra 
børnene. 
Oplægget kan også bruges som inspiration til at uddybe et emne og finde på nye 
samtaleemner og aktiviteter. Tekstdelen er ikke skrevet med børn som målgruppe,
hvorfor det vil være nødvendigt at bearbejde dele af indholdet, hvis det skal indgå i 
samtaler med børn.

Samtaleemner
Anviser forslag til spørgsmål, der kan stilles til børnene i relation til det konkrete tema.  
Spørgsmålene er vejledende og skal ikke forstås som udtømmende. Får I skabt en 
dynamisk samtale vil det være frugtbart at lade børnenes undren, viden og erfaringer 
være styrende for samtalen. Dette vil styrke børnenes forståelse og tilegnelse af 
indholdet.

Aktiviteter
Anviser forslag til både lege, aktiviteter og eksperimenter, som sammen med  
samtaleemnerne opfylder formålet med det aktuelle tema.

Illustrationer 
Illustrationerne på temaplancherne understøtter forløbets tematikker og kan med  
fordel bruges i samtalerne med børnene. De 11 illustrationer kan også printes/ 
rekvireres uden farver, så børnene kan farvelægge tegningerne og således bearbejde og 
repetere de enkelte emner enten efter endt forløb eller efter hver seance.

 

Temaplanche 1

Hvad er en glød og en flamme?
Formål
At introducere til fænomenet ild og herunder 
begreberne glød og flamme.

Godt at vide
I menneskehedens historie har ild været af livsvigtig 
betydning som varmegiver, som lyskilde og ved 
madlavning.

Ildens farve er bestemt af dens temperatur. Jo 
højere temperatur, desto mere blå eller violette 
er flammerne. Gløder lyser ofte rødt, fordi 
deres temperatur er forholdsvis lav, mens en 
svejseflamme kan være blåviolet. Et båls flammer 
lyser som bekendt mest i gule og orange nuancer.

Derudover er ild og herunder glød og flamme at betragte som et af de fire 
grundelementer: ild, vand, luft og jord. Frem til 1700-tallet var den klassiske formulering 
af den græske førsokratiker Epedokles, at ”alting består af fire grundelementer, ild, luft, 
vand og jord.” Denne opfattelse af verden kaldes for elementlære. I forhold til de fire 
elementer, så næres ild af luft, mens jord kan bruges til at kvæle ild ved netop at fjerne 
tilførslen af luft. Når man bekæmper ild med vand, så sker det fordi vandet fjerner den 
varme, som får brændstofferne til at brænde.

Samtale
• Hvad er en glød og en flamme?
• Hvad brugte man ild til i gamle dage?
• Hvad bruger man ild til i dag?
• Hvilke farver har ild?

Aktiviteter

Ildhatte: 
I det tilsendte materiale har I modtaget en skabelon, der kan bruges til at lave ildhatte. 
Hvert barn laver sin egen ildhat, som bruges til at repræsentere karaktererne Glød og 
Flamme. Materialer: pap, sakse, klipsemaskine og evt. farver.
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Glød og Flamme dansen:
Snak med børnene om, hvordan man med sine bevægelser kan lege og vise, at man er ild. 
Fortæl, at ild starter med en glød, som begynder at vokse og blive til flammer, når den 
får næring af noget, der kan brænde. Det kan for eksempel være et gardin, et tæppe, en 
sofapude, en avis og meget andet. I sig selv laver ild ikke nogen lyd, men det materiale, 
som brænder kan afgive forskellige lyde.

Stil jer herefter ud på gulvet med jeres ildhatte på hovedet og sørg for, at der er plads til, 
at børnene kan udfolde sig fysisk. Et barn eller en voksen starter øvelsen ved at bevæge 
sig som en glød, der vokser og bliver til ild. De andre børn efterligner barnets eller den 
voksnes bevægelser. I kan prøve at sætte lyd på ved at knitre med en pose eller et stykke 
papir, som I krøller sammen. 

Temaplanche 2

Børns leg med ild
Formål
At lære børnene, at leg med ild kan være farligt.

Godt at vide
Ild har til alle tider fascineret og tiltrukket os 
mennesker. I forhold til børn er det vigtigt at bevare 
det fascinerende element, men samtidig skabe 
forståelse for, at ild er noget, der kan være farligt 
og som man bør omgås med stor respekt. Det 
som børn ikke må, kan ofte virke spændende og 
fristende. I stedet for at fokusere på, at børn ikke 
må få lov til at røre og lege med tændstikker og 
lightere, så bør man i stedet lægge ansvaret over 
på de voksne i forhold til at opbevare farlige ting på 
steder, som er utilgængelige for børn.

Gode regler:
• Lær børnene at omgås ild, mens de er små. 
• Forsøg at undgå, at børnene får fat i tændstikker og lightere. 
• Aflås lofts- og kælderrum, så børnene ikke så let kan gemme sig og lege med ild. 
• Lad aldrig børn være alene, når der er åben ild i nærheden. 
• Hav aldrig levende lys i børneværelser. 
• Lær børn, at de skal få fat i en voksen, hvis de opdager ild.

Samtale
• Hvad er en tændstik og hvad er en lighter?
• Hvorfor skal børn ikke bruge tændstikker og lightere, når de er alene? Hvad kan der ske?
• Hvad skal vi gøre, hvis vi finder tændstikker og lightere?
• Hvor skal de voksne lægge ting, som kan være farlige for børn at lege med?

Aktiviteter
Det følgende handler om at undersøge hvilke materialer, der er letantændelige og 
hvordan man omgås dem på en hensigtsmæssig måde. Generelt siger man, at jo 
større overflade, desto nemmere er det at sætte ild til og desto hurtigere forløber 
forbrændingen. Tænk på en træklods. Den er rigtig svær at antænde med en tændstik. 
Kviste, kvas og savsmuld er nemmere at sætte ild til, mens træstøv kan forårsage en 
støveksplosion, fordi forbrændingen forløber så hurtigt. Lav derfor ikke forsøg med 
sidstnævnte!
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Undersøg hvilke materialer, der antændes let:
Til dette eksperiment er børnene kun i begrænset omfang aktivt medvirkende. Sørg for 
at arrangere opstillingen af materialerne, så børnene kan se, hvad der foregår, men med 
afstand mellem børnene og opstillingen.

Selve eksperimentet bør foregå udenfor i læ på et brandsikkert underlag. Sørg for at 
begrænse mængderne af det brændbare materiale, så der ikke dannes for meget røg. 
Inden I starter eksperimentet skal børnene prøve at ordne de forskellige materialer i 
rækkefølge efter, hvor let antændelige de er. 

I kan starte med at snakke om:
• Hvilke ting kan brænde?
• Hvilke ting kan ikke brænde?

Herefter skal børnene i fællesskab beslutte sig for hvilke materialer, der brænder hurtigst. 
En voksen noterer rækkefølgen, så I kan huske dem undervejs og til sidst, når I skal se om 
I fik ret.

Redskaber til at udføre forsøget forsvarligt:
• En tang
• Et fyrfadslys
• En bakke med fugtigt sand eller andet ikke brændbart, der kan bruges som underlag
• En spand med vand + en kop
• Pulverslukker
 
Forskelligt brændbart og ikke brændbart materiale, f.eks.:
• Tekstil (gerne noget, der har samme kvalitet som gardiner, tæpper og puder)
• Vat
• Avispapir
• Pap 
• En træpind
• Et stykke brænde eller lignende
• Sten
• Glas/porcelæn

Temaplanche 3 

Vær varsom med stearinlys
Formål
At lære børn om sikker omgang med levende lys.

Godt at vide
Om aftenen og i de mørke vintermåneder bruges 
stearinlys ofte til at skabe hygge, men det er 
samtidig åben ild, som meget hurtigt kan ende galt. 
Som oftest sker dette på grund af uforsigtig brug af 
lysene.

Gode råd:
• Brug kun stabile lysestager af ikke brændbart materiale og sørg for at lysene sidder fast
• Stil altid tændte stearinlys, så børn og husdyr ikke kan vælte dem
• Hav altid levende lys under opsyn
• Sluk levende lys, når du går i seng eller forlader boligen
• Pas på flagrende gardiner i nærheden af levende lys. Placer levende lys i god afstand 
    fra gardiner
• Stil aldrig lys på tv, radio og andre lune steder
• Hav aldrig levende lys på børneværelser

OBS: Når man sætter mange fyrfadslys tæt sammen på en tallerken, et fad eller 
lignende, så kan den samlede varme fra lysene skabe så stor fordampning af stearin, som 
kan antænde en mindre eksplosion. Derfor bør man ikke sætte mere end ét fyrfadslys i én 
stage eller beholder.

Samtale
• Hvornår tænder vi stearinlys? For eksempel ved fødselsdage og højtider.
• Hvorfor er det vigtigt at passe godt på levende lys?
• Må børn selv tænde stearinlys, når de er alene?
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Aktivitet

Lav jeres egne lysestager:
Lav lysestager af syltetøjsglas, små drikkeglas eller ler. I kan eventuelt sende et brev hjem 
til forældrene og bede dem om at gemme glas til aktiviteten.

Syltetøjsglas og små vandglas: 
Lad børnene dekorere glassets yderside med glasmaling, lim, pailletter, muslingeskaller, 
ugebladsudklip m.m.

Ler: 
Lad børnene forme deres egen lysestage i ler. Brug et stearinlys eller et fyrfadslys til at 
forme hullet til lyset. Når leret er tørt kan I enten brænde lysestagerne i en keramikovn 
eller lade dem tørre og dekorere dem med maling.

Temaplanche 4 

Tildækning af elektriske apparater
Formål
At lære børn at håndtere elektriske apparater 
korrekt.

Godt at vide
Børn er omgivet af elektriske apparater som tablets, 
bærbare computere, fjernsyn og lamper, der kan 
forårsage brand. Mange børn bruger dagligt disse 
apparater og derfor er det vigtigt, at de også bliver 
bevidste om, hvordan man håndterer dem korrekt.

Man bør for eksempel ikke sidde med en tændt 
computer i skødet eller på anden vis blokere dens 
ventilationsåbninger. Overophedning af batteriet kan 
resultere i en mindre eksplosion, der kan forårsage 
en brand. Computere skal stå på en hård, plan 

overflade og aldrig efterlades tændt i sofaen og andre lignende steder. De må heller ikke 
stå tildækket af andre genstande såsom printere, papir, tøj og tæpper. 

I samtalen med børnene er det ikke nødvendigt at fortælle dem, at et batteri kan 
eksplodere. Vær opmærksom på, at denne viden kan gøre børn bange og snak i stedet om, 
at smartphones, computere og tablets kan blive meget varme, så derfor skal de stå på en 
hård flade, når man bruger dem.

Gode råd:
• Overdæk ikke computer eller lader når computeren er sat til strøm. Heller ikke når den  
    er slukket og i gang med at lade.
• Sørg altid for, at der er rigelig luft omkring computere og andre elektriske apparater, så 
   de kan komme af med varmen.
• Træk altid stikket ud fra elektriske apparater, når du ikke bruger dem.

El-pærer kan også udgøre fare for brand og lamper skal derfor fastgøres forsvarligt. I 
en almindelig pære bliver 94 % af strømmen til varme og kun 6 % bliver til lys. En pære 
afgiver så meget varme, at der kan gå ild i brændbart materiale, der er tæt på. Placerer 
man en tændt lampe tæt på brændbart materiale, for eksempel gardiner eller møbler, er 
der risiko for at starte en brand. En væltet lampe eller en lampe, der er faldet ned, kan 
hurtigt sætte ild til tekstiler som dyner og tæpper. Man må derfor heller aldrig dække en 
tændt el-pære eller lampe til med hverken papir, tørklæder og tøj m.m.
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Samtale 1
• Hvor mange har prøvet at spille spil på en bærbar computer, tablet eller smartphone  
    (iPad/iPhone)?
• Er der nogen, der har mærket, at tabletten, computeren eller smartphonen blev varm 
    mens de spillede? Forklar at apparaterne skal have luft omkring sig for ikke at blive 
    meget varme. 
• Hvor kan man stille tabletten, computeren eller smartphonen, så de ikke bliver så varme 
    mens man spiller?
• Hvad bruger vi lamper til?
• Er der også nogen, der har mærket varmen fra en el-pære?
• Kan lamper, ligesom stearinlys, være farlige? Hvordan?

Samtale 2
Apparater, som det kan være godt at snakke om: føntørrer, komfur, kaffemaskiner, el-
kedler, brødrister, strygejern, kogeplader, tv og radio.

• Hvad er der for nogle elektriske apparater i et køkken?
• Hvad bruger man dem til?
• Er der nogen der har oplevet noget farligt med apparaterne i køkkenet?
• Hvad gør I med apparaterne, når I er færdige med at bruge dem?
• Hvad skal I altid huske?

Gode råd:
• Dæk aldrig lamper til med fint papir, tørklæder, tæpper og tøj m.v.
• Fastgør altid lamper forsvarligt. 

Hvis der går ild i et elektrisk apparat skal man enten hive stikket ud eller slukke for 
strømmen på kontakten. Først herefter må man sprøjte vand på og slukke ilden, ellers 
risikerer man, at strømmen bliver ledt videre gennem vandet og man får stød.

Note: listen over elektriske apparater i hjemmet, som kan blive varme og antænde ild er 
lang. Her er der kun fokuseret på tablets, computere, smartphones og el-pærer, som børn 
ofte bruger alene uden opsyn og på børneværelset. Andre apparater, som også kan være 
gode at snakke om: føntørrer, komfur, kaffemaskiner, el-kedler, brødrister, strygejern, 
kogeplader, tv, radio.

Aktivitet

Mærk varmen fra en el-pære:
Tænd nogle lamper og lad børnene forsigtigt mærke varmen fra pæren. Fortæl dem, at 
de skal bevæge hånden langsomt hen mod pæren, så de kan mærke, hvordan det bliver 
varmere og varmere, men at de ikke må røre ved pæren.

Lampejagt:
Lad børnene gå på jagt efter lamper i institutionen, som enten hænger løst eller kan 
risikere at vælte, hvis man skubber til dem. Det kan for eksempel være standerlamper 
og væglamper. Bed dem også om at lede efter stearinlys og undersøg om de står farligt 
placeret.

Kims leg:
Saml en række brandfarlige effekter, for eksempel:
El-kedel, smartphone, brødrister, lampe, el-pære, stearinlys, lighter og tændstikker.

Lad børnene se på tingene i 10-20 sekunder og dæk dem herefter til med et tæppe. 
Herefter skal børnene huske, hvilke ting, der blev vist frem. Find evt. flere effekter for at 
gøre legen sværere.
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Temaplanche 5
  Børn som gemmer sig

Formål
At lære børnene, at de skal redde sig selv og tilkalde 
hjælp i stedet for at gemme sig, hvis der sker noget 
alvorligt.

Godt at vide:
Nogle børn gemmer sig, når det brænder, fordi de 
bliver bange; men de kan også finde på at gemme 
sig, fordi de får skyldsfølelse over måske at have 
antændt ild og forsøger derfor at undgå skæld ud 
og straf. Udfaldet kan som følge heraf blive fatalt 
og man risikerer, at hverken forældre/voksne 
eller brandmænd finder barnet i tide. Typiske 
gemmesteder er under sengen, inde i et skab eller 
lignende.

Brandvæsenet er klar over dette problem og ved 
hvor de skal lede, men meget værdifuld tid kan gå tabt og derfor er det vigtigt at fortælle 
børnene, at de ikke skal gemme sig, hvis det brænder.

Samtale
• Kender børnene nogle gode gemmesteder enten i børnehaven eller derhjemme?
• Er det smart at gemme sig, hvis man bliver bange?
• Hvorfor skal man ikke gemme sig, hvis det brænder?
• Hvad skal man gøre hvis det brænder? 

Her gælder de fire første retningslinjer, som er listet i de  syv kernebudskaber:

• 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

Aktiviteter

Gemmeleg:
Leg gemmeleg på sædvanlig vis og lad Ildefantens hjælpere med brandhjelm og vest 
være den eller dem, der skal finde de andre. Men efter et par minutter trykker en voksen 
på testknappen til en røgalarm, hvorefter alle børnene skal komme frem og handle i 
overensstemmelse med institutionens beredskabsplan. Når alle børnene er ude af stuen 
skal hjælperne gå tilbage og sikre sig, at der ikke er nogen tilbageværende, som har gemt 
sig ekstra godt. Husk at brandmænd er gode til at finde børn, der gemmer sig.
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Temaplanche 6
 Krybe under røgen

Formål
At lære børnene at krybe under røg

Godt at vide
De fleste har en naturlig frygt for ild, mens mange 
ikke har samme frygt og respekt for ildens røg. De 
fleste, som omkommer i brand, dør som følge af 
røgforgiftning og mange får alvorlige røgskader efter 
at have opholdt sig for længe i røgfyldte rum.

Brandrøg indeholder mange forskellige giftige 
gasarter afhængigt af, hvad der brænder. Den mest 
almindelige gas er kulilte (carbonmonoxid, kulos/
CO), som er både usynlig og lugtfri. Kulilte påvirker 
blodets oxygenbærende evne, så man i løbet af få 
minutter mister bevidstheden. Denne livsfarlige røg 
fylder boligen på 4-5 minutter.

Varmen i en brand får røgen til at stige opad og derfor vil et rum normalt fyldes med røg 
oppefra og ned. Man skal derfor krybe langs gulvet, hvor der vil være mindre røg, hvis 
man skal finde vej ud af et brændende lokale. I mørke og røgfyldte rum kan det være 
svært at se for sig og det kan derfor være en god idé at krybe langs væggen, så man bedre 
kan orientere sig.

Fortæl børnene, at hvis de ikke kan komme ud, skal de lukke så mange døre som muligt 
og lægge sig ned på gulvet. Efter kort tid vil der komme en røgdykker og hjælpe dem ud. 
Røgdykkeren er børnenes ven, der med sin iltmaske og tunge åndedræt godt kan minde 
om en skræmmende Darth Vader (Star Wars).

Samtale
• Hvad er røg?
• Hvordan ser røg ud?
• Hvordan lugter den?
• Hvordan bevæger røg sig?
• Hvad skal man gøre, hvis luften er fuld af røg?

Aktiviteter

Se røgen og sæbebobler stige til vejrs:
• Tænd et stearinlys og pust det ud. Se røgen stige til vejrs.
• Tænd en brødrister og pust sæbebobler hen over varmen. Se boblerne stige til vejrs.

Krybe under røgen: 
Børnene lugter røg og pludselig begynder Glød og Flamme at danse rundt omkring 
børnene, som skal krybe under et bølgende tæppe, der holdes af to til fire voksne i lav 
højde over gulvet. Børnene skal kravle hen mod døren eller anden nødudgang, hvor de 
bliver ledsaget af brandinspektørerne ud til institutionens reglementerede samlingssted. 
Brandinspektørerne sørger for at undersøge, at ingen børn er tilbage på stuen, inden de 
går ud og lukker døren efter sig.

Find vej med bind for øjnene:
Giv børnene bind for øjnene og lad dem prøve at finde vej ud af stuen/lokalet kravlende 
ved at føle sig frem langs væggen.
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Temaplanche 7
  Røgalarmer

Formål
At lære børn, hvad de skal gøre, hvis en røgalarm går 
i gang

Godt at vide
Mange børn bliver forskrækkede og bange for 
røgalarmens høje lyd og kan derfor finde på at 
gemme sig. Derfor er det vigtigt, at børn lærer lyden 
at kende og ved, hvad de skal gøre, hvis den pludselig 
går i gang.

Røg er det farligste ved en brand. En bolig fyldes med 
røg på 4-5 minutter, selv om der er tale om en lille 
brand. Uden røgalarm kan du blive røgforgiftet og 
sove ind i døden. En røgalarm udenfor soveværelset 
kan give nogle ekstra minutter. Røgalarmen giver et 

kraftigt lydsignal, der vækker dig og giver dig en chance for at komme ud. Du får nogle 
minutter foræret, og det er måske nok til at du kan redde livet, eventuelt varsle og hjælpe 
andre ud.

I hver bolig bør der være mindst én røgalarm. Det er ligegyldigt hvilken type bolig du bor 
i, da det er møbler m.v., der brænder og giver røg- og brandspredning. Når det brænder, 
stiger den varme røg op til loftet i det rum, hvor branden begynder. Derefter spredes 
røgen hurtigt i hele rummet og i 2-plans huse går røgen via trappen til etagen ovenover. 
Det er derfor vigtigt, at røgalarmen altid sidder højt placeret. I huse med flere planer bør 
man have en røgalarm på hver etage. I nybyggede boliger er der lovkrav om røgalarmer.

Valg af røgalarm:
Der findes flere forskellige typer, bl.a.
• En grundmodel, hvor alarmsignalet går i gang, når røgen når til røgalarmen
• En model, der kan sammenkobles med andre røgalarmer, så alarmsignalet i alle 
    røgalarmer går i gang, blot røgen når til én af alarmerne.

Du bør være sikker på, at røgalarmen er godkendt og dermed afprøvet. Det kan du se ved, 
at den er Varefakta-mærket. Gør det til en fast vane at afprøve røgalarmen, eksempelvis 
hver den 1. i måneden og husk at skifte batteriet ca. en gang om året. Derhjemme kan 
børnene være med til dette sammen med en voksen.

Vær opmærksom på, at der i de fleste institutioner er ABA-anlæg (automatisk 
brandalarmeringsanlæg), der også består af røgdetektorer (som ligner røgalarmer). 
ABA-anlæg er oftest koblet sammen med et varslingsanlæg, der sørger for at varsle 
hele eller dele af huset. Samtidig sendes besked til brandvæsenet om, at en detektor er 
aktiveret. I dagsinstitutioner er der lovkrav om, at der skal være ABA-anlæg, mens der 
som regel ikke er ABA-anlæg i privat beboelse.

Samtale
• Hvad bruger man en røgalarm til?
• Hvordan lyder den? Hvorfor lyder den så højt?
• Hvad er det, der får den til at hyle?
• Hvor hænger man røgalarmer op? Hvorfor?
• Hvorfor er det vigtigt at skifte batteri og teste røgalarmen?
• Hvad skal man gøre, hvis røgalarmen lyder?

Aktiviteter

Undersøg en røgalarm:
Anskaf en test røgalarm, som I viser til børnene. Åbn den og vis, hvordan man sætter 
et batteri i og tryk på testknappen for at se om den virker. Bagefter prøver børnene det 
samme. 

Find røgdetektorer:
Lad børnene finde og tælle børnehavens røgdetektorer. 
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Temaplanche 8 

Brandøvelse og beredskabsplan
Formål
At lære børn og voksne, hvordan de skal handle, hvis 
der opstår brand.

Godt at vide
Alle daginstitutioner skal have en beredskabsplan 
for, hvordan man evakuerer børn og voksne, hvis 
brandalarmen lyder. Institutioner skal desuden 
gennemføre jævnlige brandøvelser, så alle ved 
præcist, hvad de skal gøre, hvis det brænder. 

I en beredskabsplan skal der være en klar 
ansvarsfordeling for de ansatte, så det er helt klart, 
hvem der gør hvad. For eksempel hvem der ringer 
1-1-2, hvem der hjælper de mindste ud og om 
børnene skal tage deres sko på, hvor samlingsstedet 

er, hvem tager imod brandvæsenet osv. Ansvarsfordelingen bør dog ikke indeholde 
navne, men funktioner (f.eks. den voksne på Rød Stue), da den ellers er ubrugelig i disse 
personers fravær.

Brandøvelsen er med til at forebygge ved at skabe rutiner, så der handles i 
overensstemmelse med den ansvarsfordeling, der er nedskrevet i beredskabsplanen.

Samtale
• Hvad er en brandøvelse?
• Hvorfor laver man brandøvelser?
• Hvad skal vi gøre, hvis brandalarmen går?

Aktiviteter

Brandøvelse: 
Hele institutionen forbereder og gennemfører en brandøvelse i overensstemmelse med 
jeres beredskabsplan. Selvom det måske ikke er hele institutionen, der deltager i Glød og 
Flamme kampagnen, så er det vigtigt, at alle deltager i denne øvelse.

Tegneøvelse - markering af nødudgange:
Bagefter kan børnene tegne et kort over institutionen og sætte røde krydser ved alle døre 
og udgange, der kan anvendes som nødudgange. I kan eventuelt lave en plantegning, som 
I kopierer til børnene, så de ikke selv skal tegne institutionens grundplan.

Orienteringsløb – find alle nødudgange:
Nogle institutioner har, som en del af deres beredskabsplan, en plantegning hvor alle 
nødudgange er markeret. Kopier eller print tegningen ud til børnene og lad dem gå rundt i 
små grupper for at finde frem til institutionens nødudgange.
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Temaplanche 9 

Alarm 1-1-2
Formål
At lære børnene, hvordan de ringer 1-1-2

Godt at vide
1-1-2 er det landsdækkende alarmnummer, som skal 
benyttes, hvis: 

• der er sket en ulykke, en alvorlig forbrydelse eller 
    opstået brand 
• der er fare for liv, ejendom eller miljø 
• der er akut brug for politiets udrykning, ambulance,  
    brandvæsen eller miljøberedskab. 

Det er gratis at ringe til 1-1-2 og er det samme 
nummer i alle europæiske lande samt nogle lande 
udenfor EU, blandt andre Sydafrika og Schweiz.

For børn er det nemmere at huske tallene et-et-to (1-1-2), end det er at huske tallet 
et-hundrede-tolv (112). Derfor bør I øve nummeret et-et-to, så barnet selv kan ringe til 
alarmcentralen, hvis der en dag sker noget og der ikke er en voksen til stede, der kan 
ringe. 

Læg både vægt på, at børnene lærer at afkode tallene 1-1-2 som talsymboler og at de kan 
sige dem højt.

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 den eller de voksne i 
hjemmet og barnet skal ringe til alarmcentralen er det vigtigt, at mobiltelefonen ikke er 
låst eller at barnet ved, hvordan man foretager nødopkald på en smartphone. Den voksne 
bør derfor sidde med barnet og vise på sin telefon, hvordan man ringer 1-1-2. Bruges der 
fastnet skal man i nogle tilfælde trykke 0 for at ringe ud af huset.

Det er også muligt at downloade Danmarks officielle 112 app, hvor du kan starte et opkald 
til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater af sted. På denne måde 
kan du få hjælp hurtigere og det er ikke nødvendigt at huske en adresse. 112 app’en er 
gratis. 

Samtale
• Hvornår skal vi ringe til alarmcentralen? Og hvornår må man ikke ringe til dem?
• Hvad er nummeret til alarmcentralen?
• Hvad skal man sige, når man ringer op til alarmcentralen?

Aktiviteter
Ring 1-1-2:
Alle børn får et stykke papir og tegner taltastaturet til en telefon med alle 10 cifre:

       

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

Først sidder alle børn samlet omkring en voksen og et barn, som skal demonstrere, 
hvordan man ringer 1-1-2 og hvad man siger til alarmcentralen. Den voksne leder barnet 
med spørgsmål:

• Hvad er der sket? 
• Hvor er det sket? 
• Hvornår er det sket? 
• Hvor mange er kommet til skade?

Herefter skal børnene to og to lege, at de ringer op til alarmcentralen og beskrive en 
ulykke/brand ved at forklare, hvad der er sket og hvor de er osv.

Form tallene 1-1-2:
Med deres kroppe skal børnene forme tallene 1-1-2 på gulvet. 

I kan enten lade alle børnene samlet forme tallene 1-1-2: en gruppe børn former 1-tallet, 
den næste gruppe gør det samme, mens den sidste gruppe former 2-tallet. 

I kan også lade 3-4 børn forme 1-1-2: et barn former et 1-tal – det næste barn gør det 
samme – mens de sidste to børn former 2-tallet.

Fotografer børnene, så de selv kan se, hvordan det ser ud.
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Temaplanche 10 

Bål og brandslukning

Formål
At lære børn om sikker omgang med bål

Godt at vide
En brand kræver tre elementer for at kunne opstå: 
brændbart materiale, tilstrækkelig varme og luft (ilt). 
Disse tre elementer kan illustreres ved en trekant, 
som kaldes for ’brandtrekanten’. 

Brandtrekanten:

Fjerner man én af siderne i trekanten, så slukkes branden: vand køler og fjerner dermed 
varme og fjerner man luften, så kvæles ilden og fjerner man det brændbare materiale, så 
er der ikke noget, der kan brænde.

Forbrænding består af en kemisk reaktion, der kan beskrives således:

                        
                                     Tænding
Brændstof + oxygen                         kuldioxid + energi

Tændingen kan være en lille gnist eller flamme, der antænder en lille del af brændstoffet, 
hvorved der udvikles energi, som antænder en større del af brændstoffet.

Samtaleemner
• Hvad skal vi bruge til at lave et bål?
• Hvor må man lave et bål?
• Hvad skal vi have med til at slukke bålet?
• Hvordan opfører man sig omkring et bål?

Aktiviteter

Lav et bål:
Når I skal lave bål, så skal I sørge for at forberede jer godt: 
I skal finde egnet materiale til bålet: tynde stykker træ og avis til at optænde bålet og 
tykkere stykker træ til at holde gang i ilden; Der skal være langt fra bålpladsen til andet 
brændbart materiale og der skal være vand, så I kan slukke bålet, hvis det er vokser sig for 
stort.

OBS: Brug ikke benzin eller lignende til at tænde bålet med!

Derudover skal I som voksne sørge for at optræde som gode rollemodeller, der udviser 
agtpågivenhed under hele aktiviteten fra båltænding til bålslukning. 

Man kan også bruge bålet til at mærke varmen fra ilden. Jo tættere på man går, desto 
varmere bliver det. 

Sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med båltænding:

Du må ikke tænde bål, som det passer dig, da der såvel af brandhensyn som hensyn til 
miljøet, gælder nogle regler for afbrænding. For at undgå brandspredning ved mindre bål 
med en diameter eller diagonal på højst 120 cm, gælder følgende afstandskrav:

• 10 m fra bygninger med hårdt tag.
• 15 m fra bygninger med letantændeligt tag.
• 15 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige,  
    brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
• 15 m fra nåletræsbevoksninger, fra lyngklædte arealer eller anden letantændelig  
    vegetation.
• 15 m fra letantændelige markafgrøder.

Mindre bål på størrelse med en en-families grill falder udenfor de ovenstående 
afstandskrav, men de er dog gode rettesnore for rettidig omhu, men kan mindskes. 
Læs mere på www.retsinformation.dk i bekendtgørelserne 679 og 963.
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Temaplanche 11 

Opsamling: tegneøvelse og udstilling
Formål
At give børnene mulighed for at bearbejde de temaer, 
som fangede deres interesse undervejs i forløbet og 
på denne måde understøtte børnenes udvikling af 
gode brandforebyggende vaner.

Godt at vide
Æstetiske læreprocesser – fra indtryk til udtryk. 

Denne afsluttende del af forløbet fokuserer på, 
at børnene får mulighed for at bearbejde deres 
oplevelser og indtryk til forskellige kreative udtryk 
(tegninger). Den billedsproglige formgivningsproces 
understøtter børnenes erkendelse og refleksion 
over det, som de arbejdet med i forløbet og derved 
er processen med til at skabe gode vaner omkring 
brandforebyggelse.

Børnenes tegninger repræsenterer og kommunikerer en del af det, som de gennem 
forløbet har erfaret og lært. Derfor vil det være frugtbart at anvende disse til en samlet 
udstilling, som både børn, forældre og andre omsorgspersoner kan komme og se. 
For pædagogerne kan udstillingen bruges som et led i en evaluering af projektet som 
dokumentation for børnenes læring.

Samtale
Se på temaplanchernes illustrationer og snak med børnene om, hvordan de forskellige 
situationer er gengivet:
• Hvad ser I på billederne?
• Kunne man vise nogle af situationerne på andre måder?
• Hvad skete der, da I selv arbejdede med de konkrete temaplancher?
• Kunne man vise de forskellige situationer på andre måder såsom foto og maleri?

Aktiviteter

Tegneværksted:
Lad børnene tegne enten frit eller ud fra følgende overskrifter:
• Hvad var det mest spændende at lave i forbindelse med forløbet?
• Hvordan undgår man at lave ildebrand?
• Hvad skal man gøre, hvis der opstår ildebrand?

Farvelæg illustrationer:
Som supplement til tegneværkstedet - eller i stedet for - kan børnene farvelægge nogle af 
illustrationerne på temaplancherne, som kan printes/rekvireres uden farver.

Udstilling:
Hæng alle tegningerne op et centralt og synligt sted i børnehaven, så børnene kan 
se hinandens ”værker”. Dette giver også det enkelte barn mulighed for at formidle til 
kammerater og forældre, hvad barnet har lavet og lært.



Noter: Noter:



Læs mere på www.glodogflamme.dk


