
  

BBBrrraaannndddkkkuuunnnssskkkaaappp   iii   ssskkkooolllaaannn   
IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   tttiii lll lll    fffööörrrääällldddrrraaarrr   mmmeeeddd   bbbaaarrrnnn   iii    ååårrrssskkkuuurrrsss   222   oooccchhh   555   



Hej förälder!  

Ert barn har fått en lektion i brandkunskap av Räddningstjänsten. Syftet 

med utbildningen är att lära barnen brandsäkerhet och hur man ska agera 

om olyckan är framme. 

Räddningstjänstens ambition är att minska antalet bränder och andra 

olyckor genom förebyggande verksamhet. Det viktiga är att ”tänka 

säkerhet” redan i tidig ålder och därför träffar vi barnen i Emmaboda och 

Torsås kommuner en gång i årskurs 2 och en gång i årskurs 5.  

Utbildningen börjar med att klassen tillsammans med läraren arbetar med 

ett arbetshäfte, från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap). När brandmännen därefter kommer på besök är eleverna väl 

förberedda och har många bra frågor.  

Eleverna ska efter genomgången utbildning:  
 ha respekt för elden  

 ha en större kunskap om eld och brand  

 känna till hur man förhindrar att det börjar brinna  

 känna till vad de ska göra om det börjar brinna hemma eller i 

skolan  

 veta att man aldrig ska leka med elden 

 

 

 

 

 

I den teoretiska delen av brandutbildningen får  

barnen  bl.a. lära sig hur man larmar SOS (112). 

 



Efter den teoretiska delen av undervisningen har vi en praktisk del där barnen  

bl.a. får prova på att släcka med handbrandsläckare och med brandfilt. 

 

 

 

 

 

  

I samband med undervisningen berättar vi om yrket som brandman, 

våra brandbilar och vår utrustning.  

 



Brandvarnare - en billig livförsäkring 
En brand sprider sig snabbt. Vi lär barnen hur viktigt det är att ha en 

fungerande brandvarnare och tittar på en film som visar hur snabbt en 

brand utvecklas i ett möblerat rum. Brandvarnaren reagerar snabbt på den 

livsfarliga röken och varnar dig i tid. Det är viktigt att man har minst en 

brandvarnare på varje våningsplan för att så snabbt som möjligt kunna 

upptäcka en brand. Barnen får i ”hemläxa” att kontrollera att det finns en 

fungerande brandvarnare hemma och vi hoppas att du kan ställa upp och 

hjälpa barnet. Om ni inte har någon fungerande brandvarnare ber vi er, för 

er egen säkerhet, att skaffa en.  

Rädda - Varna - Larma – Släck 
Ditt barn har fått lära sig hur han/hon ska agera om det börjar brinna eller 

om barnet upptäcker en brand. ”Rädda - Varna - Larma - Släck” beskriver 

den ordning i vilken barnet bör hantera en brand.  

 Rädda/varna: Rädda och varna andra människor i som befinner 

sig i fara.  

 Larma: Påkalla hjälp från vuxen och larma genom att ringa 112.  

 Släck: Små barn ska helst inte släcka bränder själva. Däremot kan 

de stänga inne elden/röken genom att stänga dörren till ett rum 

där det brinner. 

 

Har du frågor?  
Har du frågor om den utbildning i brandkunskap som ditt barn  

fått? Har du frågor om brandskydd och brandsäkerhet?  

Välkommen att kontakta oss på telefon 0471-24 98 80 

______________________ 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 

 Järnvägsgatan 41 Emmaboda/ Industrigatan 1 Torsås,  

Postadress: Box 41 361 21 Emmaboda. 

 


