
Brandsikre børn bliver 
brandsikre voksne 
Det er blevet en tradition, at grundskolerne sætter fokus på 

De gode vaner, der grundlægges i barn-

dommen, følger med, når børnene bliver 

voksne – det er skolelærere og brandfolk enige 

om. Det er grundtanken, når Beredskabsstyrelsen med 

kampagnen ’Lær børn om brand’ også i år opfordrer sko-

lerne til at sætte brandforebyggelse på skemaet. 

I 2021 bestilte flere end 500 skoler materialerne, og 

tilbagemeldingerne fra de mange lærere, som Bered-

skabsstyrelsen er i kontakt med i månederne op til uge 

40, er meget positive. Når tæt på 50.000 elever hvert år 

undervises i at undgå brand og i at gøre det rigtige, hvis 

uheldet alligevel skulle være ude, er landets grundskoler 

med til at bakke op om, at brandsikre børn bliver brand-

sikre voksne. 

- Ligesom man lærer om trafiksikkerhed, skal man 

som barn også lære om brandsikkerhed. Med en god vi-

den om brandsikkerhed er børnene bekendte med, hvad 

de skal gøre ved brand - som f.eks. at redde sig selv, få 

hentet hjælp og gerne ringe 1-1-2, hvis der skulle blive 

behov for at tilkalde brandvæsnet, siger programchef i 

TrygFonden, René Højer.  

Derfor er brandforebyggelse vigtigt  

- Formålet med materialet er, at børn lærer om ild og 

brandsikkerhed, så de kan blive mere bevidste om farerne 

og kan reagere fornuftigt, hvis der opstår brand, fortæller 

Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrel-

sen, og uddyber: 

- Materialerne lægger op til, at eleverne arbejder med 

forskellige scenarier, hvor brand kan opstå, og taler med 

læreren om, hvad der er gode brandvaner. 

- Undervisningen i klassen kan kombineres med en 

aktivitet i f.eks. skolegården eller med en brandøvelse på 

skolen, hvor lokale brandfolk kan være med og vise, hvad 

rigtig ild kan betyde. Flere steder indgår skolerne aftaler 

med de lokale beredskaber om undervisning af børnene 

i brandforebyggelse. Den enkelte skole er derfor altid 

velkommen til at kontakte det lokale beredskab direkte 

for at høre om mulighederne for et samarbejde. Vi bakker 

altid meget gerne op om børn og brandsikkerhed, når vi 

har tid og mulighed for det, fortæller Bjarne Nigaard, der 

er sekretariatschef hos Danske Beredskaber, de kommu-

nale redningsberedskabers organisation. 

Find kontaktinformation til det lokale beredskab her: 

www.danskeberedskaber.dk/beredskaber 

Materialerne ’Lær om Brand’ (for 0.-1. klasse) og 

’Ild – en farlig ven’ (for 4.-5. klasse) er udviklet i et sam-

arbejde mellem Beredskabsstyrelsen, TrygFonden og 

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole til brug for un-

dervisningen, når brandforebyggelse er på skoleskemaet i 

uge 40.                                                                                      •
                   

Sidste år med  

’Ild – en farlig ven’, der er bygget op om 12 små film om ild 

og brand med ’Søren Brandmand’ som den centrale figur, er 

blevet tilbudt mellemtrinnets elever i snart ti år. Det er derfor 

tid til at udvikle et nyt materiale om brandsikkerhed, der ap-

pellerer til de større børn. ’Ild – en farlig ven’ tilbydes derfor 

skolerne for sidste gang i år. ’Ild – en farlig ven’ kan bestilles, 

så længe lager haves. 
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Beredskabsstyrelsen iværksætter kampagner og udviklings-

projekter relateret til brandforebyggelse bl.a. med fokus på 

børn og unge samt udsatte borgere. Kampagner og projekter 

har fokus på at fremme adfærdspåvirkende brandforebyggel-

se bl.a. ved at øge borgernes handleevne, når ulykker opstår, 

ved at tilskynde og bidrage til kommunernes gennemførelse 

af brandforebyggelseskampagner med videre og ved at ud-

arbejde borgerrettede informationsmaterialer på udvalgte 

områder. 

Materialet stilles gratis til rådighed for skolerne og kan 

bestilles på Beredskabsstyrelsens hjemmeside fra onsdag 

den 1. juni 2022. Materialerne pakkes og sendes til skolerne 

i god tid forud for undervisningen i uge 40. 

Læs mere om materialerne her: 

www.brs.dk/skolematerialer 
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ONLINE UNDERVISNINGSMATERIALE
KOMPONISTBESØG I KLASSEN

UNDERVISNING I KOMPOSITION

Vil du introducere dine elever 
for moderne klassisk musik 

og komponisterne bag?

Dansk Komponistforening 
har mange spændende tilbud 

til musikundervisningen

Læs mere på www.komponistforeningen.dk




