
Dere har tatt bålmerket og vet at ild kan være farlig - ekstra farlig er det hvis det brenner  

hjemme hos dere selv. Dere skal sjekke om alt er trygt hjemme hos dere selv. Fyll ut skjemaet. På 

neste møte kommer en brannmann til å snakke med dere om det dere har funnet ut.  

 

1. HAR DERE SLOKKEUTSTYR I HUSET ? 

Det kan være en brannslange, et brannslokkingsapparat eller lignende.  

a) Hva slags slokkeutstyr har dere hjemme ? ..............................................................  

 

b) Se på brannslokkingsapparatet – står pila på det grønne feltet  ............................. 

 

2. RØYKVARSLER 

En røykvarsler er som en vakthund som sier fra hvis det brenner.  

a) Hvor mange røykvarslere har dere hjemme ? .................................................. 

 

b) I hvilke rom har dere røykvarsler ? ..................................................................................... 

 

............................................................................................................................................  

 

c) Trykk på knappen på røykvarsleren – Piper det ?   (Her må dere ha hjelp av en voksen.) 

..........................................................................................   

 

3. STEARINLYS  

Stearinlys er koselige når det er mørkt ute og det nærmer seg jul. Men de  

kan også lage brann. Hvilke regler har dere hjemme hos dere ?  

a) Har dere pynt på lysestakene som kan begynne å brenne ? 
 

b) Har dere lysestaker som er laget av treverk eller annet som brenner? 
 

c) Står noen lysestaker i nærheten av gardiner eller annet som kan brenne? 
 

d) Hender det at dere går ut av rom hvor det står stearinlys å brenner? 

 

 

4. PEIS / VEDOVN 

Det er deilig med fyr i peisen. Av og til smeller det i veden og da kan det  

fyke gnister ut på gulvet. Dette kan starte en brann.  

a) Har dere gnistfanger (et metallgitter) eller dør med vindu foran peisen ? 

 

b) Når dere tømmer ovn/peis for aske bruker dere da en bøtte av metall ? 

 

Ja Nei
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5. VASKEMASKIN /TØRKETROMMEL  

Mange branner starter i vaskemaskin og tørketrommel. Derfor er det viktig å passe spesielt på disse. 

Hvordan gjør dere det hjemme ? 

a) I tørketrommelen blir det mye støv / lo. Dette samler seg i et lofilter som må tømmes jevnlig.  

 

Hvor ofte tømmer dere lofilteret hjemme ? ........................................................................... 

 

b) Hender det at dere bruker vaskemaskin/tørketrommel om natta når alle sover, eller når det  

 

ikke er noen hjemme ?  ................................................................ 

 

6. ELEKTRISITET PÅ RØMMEN 

Vi trenger elektrisitet til masse apparat, og vanligvis er det trygt. Det er farlig er hvis  

elektrisiteten rømmer fra ledningene. Her er noe du må sjekke i hjemme hos deg selv. 

a) Med små barn i huset skal det være sikringsplugg i stikkontaktene. Har dere det ?  

 

b) Skjøteledninger med mange kontakter i enden kan være farlig. Har dere det ? 

 

c) Sjekk TV, video, PC, PlayStation ol. Hvis du ser et lite lys betyr det at apparatene 

 står og venter. Slår dere apparatene helt av når de ikke brukes?  

 

d) Tar dere ut kontakt til kaffetrakter og vannkoker når de ikke brukes ? 

 

e) Mobillader skal ikke være ved senga. Tar dere lader ut når mobilen er oppladet ? 

 

 

 

 

Ja Nei


