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Temaplanche 1
Hvad er en glød og en flamme?

Formål
At introducere børnene til fænomenet ild og herunder begreberne glød og flamme.

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?

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 svejse-
flamme 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.
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Temaplanche 2
Børns leg med ild

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

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?

Godt at vide
Ild har til alle tider fascineret og tiltrukket os mennesker. I forhold til børn er det vigtigt at bev-
are 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 spæn-
dende 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.
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Temaplanche 3 
Vær varsom med stearinlys

Formål
At lære børn om sikker omgang med levende lys.

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?

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.
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Temaplanche 4 
Tildækning af elektriske apparater

Formål
At lære børn at håndtere elektriske apparater korrekt.

Samtale 1
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?

Samtale 2
Apparater, som det kan være godt at snakke om: tablets, computere, smartphones og el-pærer, 
alle apparater som børn ofte bruger alene uden opsyn og på børneværelset. 

•  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?

Godt at vide
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.

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. 
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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

Samtale
•  Kender børnene nogen 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.

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 un-
dgå 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.
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Temaplanche 6 
Krybe under røgen

Formål
At lære børnene at krybe under røg

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?

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 bevids-
theden. 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 op-
pefra 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. Røg-
dykkeren er børnenes ven, der med sin iltmaske og tunge åndedræt godt kan minde om en 
skræmmende Darth Vader (Star Wars).
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Temaplanche 7  
Røgalarmer

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

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?

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 og andre genstande, 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.
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Temaplanche 8 
Brandøvelse og beredskabsplan

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

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

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 sam-
lingsstedet er, hvem tager imod brandvæsenet osv. Ansvarsfordelingen bør dog ikke indeholde 
navne, men funktioner (for eksempel 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.
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Temaplanche 9 
Alarm 1-1-2

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

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?

Godt at vide
112 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 alarmcen-
tralen, 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. 
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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:

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.

Tænding

Lu
ft 

(il
t) Varm

e

Varme
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Temaplanche 11 
Tegneværksted 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.

Samtale
Se på temaplanchernes illustrationer og snak med børnene om, hvordan de forskellige situa-
tioner 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?

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 formgivning-
sproces 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.
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