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Hei   
 
 
Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet.  

Du kan sikkert mye fra før, men likevel er 

det lurt å snakke om brannvern og trene på 

å ha brannøvelser.   

Da er det lettere å huske hva vi skal gjøre 

hvis det begynner å brenne. 

Kanskje du kan lære noe nytt også? 

 

Lykke til! 

 
Hilsen Tromsø Brann og redning 

 
 
 

Mellom 50–70 mennesker omkommer hvert år som 

følge av brann – de aller fleste i sine egne hjem.  Det 

utbetales årlig brannskadeerstatninger på 3-4 

milliarder kroner.  I tillegg påføres mange mennesker 

psykiske og fysiske plager. 

Brann er et samfunnsproblem som det er viktig å gjøre 

noe med.  For å få gjort noe som virkelig monner, er 

det viktig at den oppvoksende generasjon tilegner seg 

enkel kunnskap og riktige holdninger om brannvern. 

 

Tromsø Brann og redning ønsker å samarbeide med 

barnehagene og skolene i kommunen for å kunne øke 

det forebyggende arbeidet rettet mot barn.  I den 

forbindelse har vi utarbeidet en undervisningspakke 

som er beregnet for barn i barnehagene. 

Målgruppa er barn i 4-5-års alderen, men med enkle 

justeringer kan også mindre eller større barn delta. 

Pakken er gratis og inneholder et didaktisk opplegg 

med forslag til fordeling av arbeidsoppgaver mellom 

personalet i barnehagen og representanter fra Tromsø 

Brann og redning.  Her er også et enkelt hefte til barna 

(og litt til de foresatte) med illustrasjoner, tekster og 

bilder som kan fargelegges. 

Heftet for barnehagens personale inneholder i tillegg 

ideer til samtaler med barna og forslag til aktiviteter.  

Noe av innholdet i denne undervisningspakken er 

hentet fra undervisningsopplegget ”Eldar og Vanja”.  

Dette er laget av Samarbeidsgruppen for brannvern i 

skolen.  Du finner mer om dette på nettstedet 

www.brannvernforeningen.no 

Vi håper denne undervisningspakken kan gi dere noe i 

tillegg til det dere har fra før, og ønsker dere lykke til 

med brannvernopplæringa i barnehagen. 

 

 

Hilsen Tromsø Brann og redning 

 

Brannsang for små brannmenn 
 
Mel: Napoleon med sin hær 

 
Æ e en liten brannmann 
og det e ikkje tull, 
førr hvis æ ser det brenn 
skal æ ringe 1-1-0. 
Først sir æ ka æ hete, 
så sir æ kor æ bor. 
Ja, det vet æ at æ skal 
førr no har æ blitt så stor. 
 
Æ vet ka æ skal gjøre 
hvis brannalarmen går. 
Æ sir det til de andre 
så dem også forstår. 
Så går vi ut og vente, 
det vet æ at vi skal. 
Og æ vet at 1-1-0 
Det e brannvesenet sitt tall. 
 
Æ e en liten brannmann 
og det e ikkje tull, 
førr hvis æ ser det brenn 
skal æ ringe 1-1-0. 
Først sir æ ka æ hete, 
så sir æ kor æ bor. 
Ja, det vet æ at æ skal 
førr no har æ blitt så stor. 
 
 
 

Brannsang for små brannmenn er skrevet på dialekt, 

men kan lett tilpasses andre målformer. 

Start gjerne økta med å synge sangen.  Det kan være 

med på å gjøre barna oppmerksomme på at vi nå skal 

lære om brannvern.  Kanskje kan det også være lurt å 

avslutte økta med samme sang?  Ved å ha en egen 

sang for temaet brannvern, vil barna ha noen flere 

knagger å henge brannvernopplæringa på. 

Gjennom å synge, og å gjenkjenne enkelte elementer i 

sangen, kan sangen også være med å gi utgangspunkt 

for samtale.  Kanskje kan barna synge sangen for 

brannmennene hvis de kommer på besøk i 

barnehagen eller hvis dere besøker brannstasjonen? 
 

 

 
Jeg er en liten brannmann og det er ikke tull 
for hvis jeg ser det brenner skal jeg ringe 1-1-0. 
Først sier jeg hva jeg heter, så sier jeg hvor jeg bor. 
Ja, det vet jeg at jeg skal, for nå har jeg blitt så stor. 
 
Jeg vet hva jeg skal gjøre hvis brannalarmen går. 
Jeg sier det til de andre så de også forstår. 
Så går vi ut og venter, det vet jeg at vi skal. 
Og jeg vet at 1-1-0 det er brannvesenet sitt tall. 
 
Jeg er en liten brannmann… osv 



 
Fyrstikker og lightere 
 

Barn har ikke lov til å røre fyrstikker og lightere.   

Det er det bare voksne som har lov til. 

Bare voksne har lov til å lage bål og tenne stearinlys. 

Si fra til en voksen hvis du finner fyrstikker eller lightere 

der de ikke skal være. 

 
 
 

Hvert år er barns lek med fyrstikker og lightere 

årsaken til mange branner både innendørs og 

utendørs.  Dessverre får også mange barn alvorlige 

brannskader som følge av dette.   

De fleste barn vet at de ikke har lov til å røre fyrstikker 

og lightere.  Noen barn vil likevel teste ut det som 

virker spennende og fristende.   

Isteden for å hele tiden fokusere på hva barn ikke har 

lov til, kan det være lurt å vektlegge de voksnes ansvar 

for å oppbevare farlige ting på steder som er 

utilgjengelige for barn. 

Vi kan forsøke å snu dette til noe ”positivt”.  Barna kan 

hjelpe de voksne med å passe på at de ikke lar 

fyrstikker og lightere ligge på steder der alle kan få tak 

i dem.  Og de kan gi beskjed til de voksne hvis de 

finner noe der det ikke skal være. 

 

Ideer til samtale: 

 

- Hva er ild? 

- Hvordan kan ild være nyttig? 

- Hvordan kan ild være farlig? 

- Hva er ei fyrstikk? 

- Hva er en lighter? 

- Hva bruker vi fyrstikker og lightere til? 

- Hvorfor skal ikke barn bruke fyrstikker og lightere?  

Hva kan skje? 

- Hva skal vi gjøre hvis vi finner fyrstikker og lightere? 

 

Forslag til aktiviteter: 

 

Barn synes gjemme-lete leker er morsomt.  Vis barna 

et bilde av ei fyrstikkeske og/eller en lighter.  Fortell 

barna at vi bruker et bilde, fordi vi ikke skal leke med 

fyrstikker og lightere.  Dette bildet skal en voksen 

gjemme, og barna skal lete etter bildet.  Når barna 

finner det, skal det ikke røres, men de skal hente den 

voksne og fortelle hvor bildet er gjemt. 

Barna sier til den voksne: ”Fysj-å-fysj! Den må du ta 

vare på!” 

Den voksne takker for advarselen, tar bildet med seg 

og legger det et sted der barna ikke kan få tak i det. 

 
Lys og pynt 

 

Ikke lek ved siden av et lys. 

Slukk lyset når du forlater rommet. 

Ikke bruk brannfarlig pynt på lyset. 

 
 
 

Mange synes det er koselig med levende lys, og det 

kan være veldig lett å glemme at levende lys også kan 

være farlig.  Mange branner starter på grunn av 

uforsiktig eller feil bruk av levende lys.   

Hovedregelen er at det alltid skal være minst én 

voksen til stede der det er tente stearinlys. 

Den vanligste årsaken til at det går galt er at folk rett 

og slett glemmer å slokke lysene når de forlater 

rommet, eller at de bare sovner fra dem.  Stearinlyset 

kan da brenne helt ned og antenne brennbare 

lysmansjetter eller lysestaker.  Andre ganger kan 

lysene antenne enten blafrende gardiner eller annet 

brennbart materiale.  Tente stearinlys kan også velte 

og antenne ting som ligger rundt. 

Det er viktig å passe på at stearinlys settes godt fast i 

stødige og ubrennbare lysholdere uten brennbare 

lysmansjetter.  De må heller ikke stå slik at barn eller 

kjæledyr kan dulte borti og velte dem. 

Vær spesielt oppmerksom på telys.  Mange telys-hus 

og liknende pyntegjenstander for telys gir for lite luft 

til telyset og kan da føre til overoppheting.  I verste fall 

kan telyset eksplodere og antenne brennbare ting i 

nærheten. 

Hvis telyset eksploderer må man ikke helle vann på 

eller forsøke å slukke ved å blåse.  Dette vil gi en mer 

eksplosjonsliknende flamme.  Slokk telyset ved å kvele 

flammen. 

 

Ideer til samtale: 

 

- Er det koselig med levende lys? 

- Når bruker vi å tenne lys? 

- Hva skal vi ikke pynte lysene med?  Hva kan skje? 

- Kan det være farlig med stearinlys hvis de voksne 

ikke passer på? 

- Hvorfor skal vi ikke leke ved siden av et tent lys? 

 

Forslag til aktiviteter: 

 

Det er moro å lage sine egne stearinlys.  Til dette 

trenger dere lysveker og flytende stearin i en stor 

kjele.  Dere kan også kjøpe voksplater og rulle egne 

honninglys. 

Lysene kan barna ta med hjem og gi i gave til noen i 

familien eller andre de setter pris på.   



 
Røykvarsleren 
 

Røykvarsleren har bursdag 1. desember.  Da får den nytt 

batteri. 

Vi må huske å sjekke om den virker, helst en gang hver 

måned. 

Røykvarsleren piper høyt når det kommer røyk til den. 

Røyken stiger oppover.  Røykvarsleren må derfor stå i 

taket.  

 
 
 

Røykvarsleren er det viktigste livreddende tiltaket ved 

boligbranner, og redder mange liv hvert år.  Det er 

trygt å vite at man har en røykvarsler som vekker hele 

familien hvis det skulle begynne å brenne om natta.  

Det er påbudt å ha minst én røykvarsler pr bolig, men 

man bør ha flere røykvarslere som er koblet sammen 

dersom boligen er stor eller har flere etasjer.  Da vil 

disse pipe samtidig og man kan høre det fra alle rom. 

Fordi røyken stiger oppover, og det er røyken som 

utløser røykvarsleren, skal røykvarsleren monteres i 

taket og minimum 50 cm fra veggen. 

Batteriet i røykvarsleren må sjekkes regelmessig, helst 

hver måned.  Det er også viktig å skifte batteri ca en 

gang pr. år.   

Røykvarsleren har bursdag 1. desember.  Da får den 

nytt batteri i bursdagsgave. 

 

Ideer til samtale: 

 

- Hva gjør en røykvarsler? 

- Hva er det inni en røykvarsler? 

- Hvordan høres en røykvarsler ut? 

- Hvorfor piper den så høyt? 

- Er det røykvarsleren som lager røyken? 

- Hvorfor skal røykvarsleren være i taket? 

- Når har røykvarsleren bursdag? 

- Hvorfor må vi sjekke at batteriet og røykvarsleren 

virker? 

- Kan røykvarsleren pipe hvis den ikke har batteri? 

 

Forslag til aktiviteter: 

 

Vis fram en røykvarsler.  Vis hvordan den ser ut inni og 

hvordan man bytter batteri.  Trykk på testknappen og 

sjekk om den virker.  La barna også få prøve. 

Ikke ta med røykvarsleren hjemmefra, men kjøp inn 

en som kan brukes til undervisning. 

Mange barn synes at lyden av røykvarsleren er veldig 

høy og skummel.  Det kan være lurt å forberede dem 

og be dem holde godt for ørene før dere tester lyden. 

 
Brannslokkeutstyr 
 

Alle hus skal ha brannslokkeapparat eller brannslange. 

Har dere brannslokkeapparat skal pilen stå i det grønne 

feltet. 

Si ifra til en voksen hvis pilen står i det røde feltet. 

 
 
 

I 1990 ble det vedtatt at alle boliger skal ha egnet 

slokkeutstyr.  Eieren av boligen har ansvaret for å 

anskaffe og montere slokkeutstyret, og brukeren av 

boligen har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i 

orden. 

Egnet slokkeutstyr er et pulverapparat på 6 kg eller en 

husbrannslange.  Det aller beste er å ha begge deler.   

Ved brann i fettgryter, bensin og andre flytende 

stoffer skal det ikke brukes vann.  Brann i fettgryter 

slukkes ved å legge på grytelokket.  Trekk gryten vekk 

fra platen og skru av strømmen. 

Det er viktig å kontrollere og vedlikeholde 

slokkeutstyret.  Husbrannslangen bør kontrolleres 

hvert år.  Rull ut hele slangen og sjekk om kranen 

virker og at slangen er hel og uten sprekker.  

Pulverapparatet kontrolleres ved å se om 

manometerpila står i det grønne feltet.  Dette bør 

gjøres en gang pr. måned.  Og én gang i året bør 

apparatet vendes opp ned for å forhindre at pulveret 

klumper seg. 

 

Ideer til samtale: 

 

- Må alle ha brannslokkingsutstyr hjemme? 

- Hva slags slokkeutstyr kan vi ha? 

- Hva må vi sjekke på pulverapparatet? 

- Hvor ofte bør vi sjekke pila på pulverapparatet? 

- Hvorfor skal vi snu pulverapparatet opp ned en gang 

i året? 

- Hvem skal bruke brannslangen eller 

pulverapparatet? 

 

Forslag til aktiviteter: 

 

Ta en runde i barnehagen og sjekk om dere har 

brannslange, pulverapparat eller begge deler.  Har 

dere pulverapparat kan barna selv være med og sjekke 

om pila står i det grønne feltet.   

Et pulverpapparat kan for noen være spennende - 

kanskje også litt skummelt.  Gjør en avtale med det 

lokale brannvesenet om besøk i barnehagen og få dem 

til å demonstrere hvordan et pulverapparat virker.   

Understrek hvor viktig det er at det bare er de voksne 

som skal bruke pulverapparatet. 



 
TV, PC, mobillader 
 

Bruk av/på knappen og slå av TV, video og PC når dere er 

ferdige med å bruke dem. 

Kontakten til kaffetrakteren og vannkokeren skal trekkes 

ut når de ikke brukes. 

Mobilladeren skal trekkes ut av kontakten når mobilen er 

ferdig ladet. 

 
 
 

En av de største brannårsakene i Norge er uforsiktig 

omgang med elektriske apparater.  Mange av 

brannene starter på grunn av likegyldighet, uvitenhet 

og glemsomhet, og tørrkoking er en hyppig årsak til 

brann.   

I dagens samfunn er vi omgitt av mange elektriske 

apparater som har blitt en naturlig del av vår hverdag.  

Mange av disse apparatene er utstyrt med termostat, 

men skulle denne gå i stykker kan temperaturen på 

kort tid øke kraftig og forårsake brann.  Trekk derfor ut 

støpselet på termostatstyrte elektriske apparater når 

de ikke er i bruk. 

Andre elektriske apparater, for eksempel 

vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel bør 

slåes av før du legger deg eller forlater huset. 

TV, video og PC bør alltid skrues av manuelt med 

av/på knappen. 

Ladere til bærbare PC-er og mobiltelefoner kan fort 

bli veldig varme.  Dersom det oppstår en feil eller 

laderen ligger mot et brennbart materiale kan dette 

være med på å starte en brann.  Trekk derfor ut 

kontakten når laderen ikke er i bruk.  

 

Ideer til samtale: 

 

- Hva skal vi gjøre når vi er ferdige med å se TV? 

- Hvorfor skal vi bruke av/på-knappen? 

- Hva må de voksne gjøre når de har traktet kaffe? 

- Hvorfor må de trekke ut kontakten? 

- Hva skal vi gjøre når vi har ladet opp mobilen? 

- Hvorfor skal ikke laderen stå i kontakten når vi er 

ferdige med å bruke den?  

 

Forslag til aktiviteter: 

 

Få tak i en ”Brannmann Sam” film og se sammen.  

Snakk om det som skjer.  Når filmen er ferdig kan dere 

snakke om hva dere skal gjøre med TV-apparatet og 

videoen når dere er ferdige har sett ferdig.  Vis barna 

at det er forskjell på det å slå av med fjernkontrollen 

og å slå av manuelt.  Det kan vi se om det er (rødt) lys 

på TV-en eller videoapparatet. 

 
Hvor skal vi gå? 

 

Hvis det brenner må vi vite hvor vi skal gå. 

Er det mye røyk i rommet må du krype under røyken. 

Lag et kart som viser vei ut. 

Øv på å følge kartet du har laget. 

 
 
 

Dersom det skulle begynne å brenne i den boligen du 

oppholder deg, er det viktig at du vet hvor du skal gå 

for å komme deg ut.  Gjør deg kjent med 

rømningsveiene og sjekk at disse er ryddige og sikre. 

Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i 

boligen raskt kan komme seg ut.  Snakk med barna 

om hvor de skal gå hvis det begynner å brenne. 

Mennesket har en naturlig frykt for flammer.  Vi vet at 

vi kan brenne oss, og holder oss derfor på avstand.  Vi 

har dessverre ikke samme respekt for røyk.  Brannrøyk 

inneholder mange ulike giftige gasser.  Den vanligste 

gassen er karbonmonoksid (kullos/CO).  Den er både 

usynlig og luktfri, dermed merker vi ikke når 

konsentrasjonen blir for høy.  Kullos hindrer kroppen i 

å ta til seg oksygen, slik at vi i løpet av få minutter kan 

miste bevisstheten og omkomme.   

Varmen i en brann får røyken til å stige oppover.  I 

tiden før en brann er fullt utviklet, vil det derfor være ei 

luftlomme nede ved gulvet hvor vi både kan se og 

puste.  Det er derfor viktig å lære barna at i et rom 

med mye røyk må vi krype langs gulvet for å finne 

veien ut.  Er det mørkt i rommet sånn at vi ikke ser 

noen ting, kan det være lurt å krype langs veggen, 

slik at vi kan orientere oss og finne utgangen.  

 

Ideer til samtale: 

 

- Hva er røyk? 

- Hvordan ser røyk ut?  Hvordan lukter den? 

- Hva er det som lager røyk?  Gi eksempler. 

- Hvordan beveger røyken seg? 

- Hva skal vi gjøre hvis rommet er fullt av røyk? 

 

Forslag til aktiviteter: 

 

Vis oversiktskartet for barnehagen.  Finn 

rømningsveiene.  Lag et kart over boligen.  Tegn 

grønne piler som viser veien ut.  Prøv å følge kartet du 

har laget og se om du finner veien ut. 

Øv på å krype under ”røyken”.  To voksne kan holde i 

hver sin ende av et stort laken eller pledd.  La det 

bølge opp og ned i lav høyde.  Dette er røyken.  La 

barna øve på å krype under ”røyken” etter tur.   



 
Brannøvelse 

 

Ikke gjem deg hvis brannalarmen går eller røykvarsleren 

piper. 

Ha brannøvelse i barnehagen og øv på hva dere skal gjøre. 

Snakk med de voksne hjemme. Det er lurt å ha brannøvelse 

hjemme også. 

 
 

Barnehager er pålagte til å gjennomføre jevnlige 

brannøvelser med evakuering.  Evakueringen skal skje 

i henholdt til barnehagens egen branninstruks.  Straks 

brannalarmen går, skal alle følge faste rutiner med klar 

ansvarsfordeling som de ansatte i barnehagen har blitt 

enige om på forhånd.  Det er svært viktig at alle 

ansatte deltar i brannøvelsene, og at øvelsene blir 

grundig evaluert etterpå.  Slik kan man oppdage 

mangler eller svakheter, og ha muligheter til å lage 

nye rutiner der ting ikke har fungert skikkelig.   

Noen barn kan bli redde når brannalarmen går eller 

røykvarsleren piper, og mange gjemmer seg når de blir 

redde.  Dersom et barn velger å gjemme seg hvis det 

skulle oppstå brann, kan utfallet bli katastrofalt.  Man 

risikerer å ikke finne barnet i tide.  For å unngå slike 

hendelser er det viktig å fortelle barna at det ikke er 

lurt å gjemme seg hvis det er brann. 

Det er mindre vanlig å ha brannøvelser i private hjem.  

Undersøkelser viser at to av tre småbarnsfamilier ikke 

har en plan for hva de skal gjøre i tilfelle brann.   

 

Ideer til samtale: 

 

- Er det gøy å leke gjemsel? 

- Har dere noen lure gjemmesteder? 

- Er det lurt å gjemme seg når vi blir redd? 

- Hvorfor skal vi ikke gjemme oss hvis det er brann? 

- Hva skal vi gjøre hvis det er brann? 

- Hva er en brannøvelse? 

- Hvorfor har vi brannøvelser? 

- Er det noen som synes det er skummelt med 

brannøvelse? 

- Hva gjør vi i barnehagen når brannalarmen går? 

 

Forslag til aktiviteter: 

 

Lek gjemsel på vanlig måte, men når en voksen 

trykker på testknappen til en røykvarsler slik at den 

piper, skal alle barna komme frem og stille seg i kø ved 

døra. 

Gjennomfør en full brannøvelse med evakuering.  

Snakk med barna både i forkant og etter øvelsen.  Ble 

noen redde?  Ta gjerne kontakt med brannvesenet og 

spør om dere kan samarbeide om brannøvelsen. 

 
Nødnummer 
 

Brann:  110 
Politi:  112 
Ambulanse: 113 
 
Huskeregel: Redde, varsle, slokke 
 
 
 

Noe av det første vi skal gjøre hvis vi oppdager brann, 

er å ringe brannvesenet.  I Norge har vi tre 

nødnummer som setter oss i kontakt med nærmeste 

alarmsentral.  Hvis vi i farta glemmer hva som er hva 

og ringer feil nummer, vil vi bli viderekoblet til riktig 

nummer og likevel få raskt hjelp. 

For at barna lettere skal kunne lære nødnummeret til 

brannvesenet må vi lære dem å si én-én-null og ikke 

ett-hundre-og-ti. 

Det er også viktig å lære barna hvordan de ulike 

tallene i nødnummeret ser ut, slik at de kan kjenne 

igjen tallene på telefonen. 

Når vi ringer brannvesenet for å melde en brann, skal 

vi alltid si hva vi heter og adressen til stedet der det 

brenner.   

De som jobber på vaktsentralen har imidlertid god 

trening i å stille de riktige spørsmålene til barn som 

ringer inn. 

Det er ikke lov å ringe én-én-null uten at det er ekte 

brann! 

 

Ideer til samtale: 

 

- Hva gjør brannvesenet? 

- Når er det lov å ringe brannvesenet? 

- Hvorfor skal vi ringe brannvesenet? 

- Hvordan ringer vi til brannvesenet? 

- Hva sier vi til brannvesenet? 

 

Forslag til aktiviteter: 

 

La barna øve på å ringe til brannvesenet.  La barna 

trene på å bruke sine hjemmeadresser når de ringer. 

Bruk leketelefoner eller telefoner i papp/papir, ikke 

riktige telefoner eller mobiltelefoner. 

En voksen kan være den som sitter på alarmsentralen 

og tar imot meldinga. 

Vektlegg hvor viktig det er at det ikke er lov til å ringe 

1-1-0 uten at det er en ordentlig brann. 

Fargelegg plakaten med nødnummer på.  Plakaten 

kan barna ta med hjem og henge opp ved siden av 

telefonen. 

Plakaten kan også kopieres opp i mindre størrelser 

hvis dette er mer praktisk eller ønskelig. 



 
 

 

BRANNREGLER 
 

Små barn: 
 
1. Rop ”Brann! Brann!” så høyt du kan. 
2. Vent på rommet til en voksen kommer og henter deg. 
3. Gå sammen med den voksne ut av huset og til møtestedet. 
 
Større barn: 
 
1. Redd andre ved å rope ”Brann! Brann!” og hjelp hverandre ut. 
2. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 1-1-0. 
3. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne. 
4. Gå raskt ut av huset. 
5. Still opp på møtestedet. 
 
Voksne: 
 
1. Redd andre ved å rope ”Brann! Brann!” og hjelp hverandre ut. 
2. Pass på at alle barn kommer seg ut til møtestedet. 
3. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 1-1-0. 
4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne. 
5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke. 
6. Gå raskt ut av huset og til møtestedet. 
7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer. 

 
 

VIKTIG! 
 

Møtested ved brann/ulykke: _______________________ 
Nødnummer: Brann 110, Politi 112, Ambulanse 113 
Huskeregel: Redde, varsle, slokke 

 
 
 
 
 
 

Hilsen hjemmets brannkonstabel 
 



HVA GJØR VI VED BRANNSKADER? 

Begynn avkjøling. 
Skylling med rennende vann er mest effektivt. 
Hold det forbrente området under en spring eller 
la den brannskadde stå under dusjen. 
Skylling må pågå lenge, og minst i 10 minutter. 
Ca. ett minutt med kaldt vann, detter lunket 
vann slik at den skadde ikke blir gjennomkald. 
Ring 113 om det er alvorlige brannskader. 

HUSK: 

Brannskader synes ikke med 
en gang, så det er lett å la 

seg lure når det gjelder barn. 
 

Kjøling bør opprettholdes til 

ambulanse/lege er kommet. 

VIL DU VITE MER? 
Ta kontakt med Tromsø brann og redning 
Tlf: 77 79 07 20 eller  

E-post: brannforebyggende@tromso.kommune.no 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


