HVIS DET BEGYNDER AT BRÆNDE
Ring 1-1-2 til alarmcentralen, hvis der opstår brand.
Sørg for at I har slukningsudstyr. Det kan være en
pulverslukker, et brandtæppe eller en vandforstøver.
Kom hurtigt og sikkert ud af hjemmet.

SÅDAN LAVER I EN BRANDØVELSE
Test om jeres røgalarm(er) virker.
Aftal hvor I mødes (f.eks. ved postkassen, sandkassen,
ved det store træ eller på fortorvet overfor).
Gennemfør en brandøvelse.
Tal om hvordan det gik. Hvad skal vi huske?

FÅ MERE VIDEN PÅ
BRS.DK/SKOLEMATERIALER

Uge 40 er en kampagne i den årligt tilbagevendende temauge, hvor
grundskoler over hele landet sætter brandforebyggelse på skoleskemaet. Undervisningsf orløbet sætter fokus på emnerne brand
og brandf orebyggelse både i klassen og hjemme hos eleverne.

TJEKLISTE
TAG EN SNAK I JERES FAMILIE
OM BRANDSIKKERHEDEN
I JERES HJEM

Lav et brandtjek i jeres hjem med disse 10 spørgsmål.
Sætter I krydser i Nej? Så tag en snak om, hvad I kan gøre
for at bo mere brandsikkert. God fornøjelse!

Vi har mindst én røgalarm
(minimum én på hver etage derhjemme )

Ja

Nej

Vores røgalarmer virker – de bipper,
når vi trykker på testknappen

Ja

Nej

Vi slukker stearinlysene,
når vi forlader et rum

Ja

Nej

Vi er opmærksomme på ikke at bruge vores
komfur som køkkenbord/oplagsplads

Ja

Nej

Vi er opmærksomme på, at mobiltelefoner,
tablets, computere og deres opladere skal
kunne komme af med varmen

Ja

Nej

Vi bruger kun originale opladere til vores
mobiltelefoner, tablets og computere

Ja

Nej

Vi bruger kun vaskemaskinen, tørretumbleren og
opvaskemaskinen, når vi er hjemme og vågne

Ja

Nej

Vi har en flugtplan og har ryddet op i gange og
på trapper, så vi nemt kan komme ud, hvis der
skulle opstå brand - også midt om natten

Ja

Nej

Vi har haft vores egen brandøvelse herhjemme
(se bagsiden)

Ja

Nej

Vi ved allesammen, at vi skal ringe 1-1-2,
hvis vi har brug for brandvæsenet

Ja

Nej

