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Innledning
Informasjonspakken «Brannsikkerhet for innvandrere» skal utgjøre et helhetlig
undervisningsprogram. Innvandrere skal gjennom dette programmet få:
• innsikt i det norske brannregelverket
• generell forståelse for brannsikkerhet
• kunnskap om hvordan de kan forebygge brann hjemme hos seg selv
• opplæring i hvordan de kan håndtere eventuelle branner som oppstår
Informasjonspakken består av et komplett sett med undervisningsmateriell
om brannsikkerhet:
• Animasjonsfilm
• PowerPoint-presentasjon
• Spørsmålshefte med oppgaver
• Kahoot
• Brannsjekkliste
• Lærerveiledning
• Øvrige elementer som diplom, premier og brannvernplakater
Alle elementene i informasjonspakken har samme grafiske profil, samt en rød tråd
i både innhold og språk. Med en sammensatt målgruppe som innvandrere, er det
viktig at alle kan identifisere seg med filmens karakterer, uavhengig av bakgrunn.
De gjennomgående karakterene er elger med menneskelige trekk, egenskaper og
bevegelsesmønstre. Når vi bruker et dyr, kan det dessuten være lettere å forstå at
dette er eksempler; uten tilknytning til for eksempel nasjonaliteter eller religioner.
Bruk av fortellerstemme og tekst i undervisningsmateriellet er begrenset til et
minimum. Målgruppen har i mer eller mindre grad begrensete norskkunnskaper,
og derfor er det viktig å la det visuelle kommunisere så mye som mulig.
Dette minsker muligheten for misforståelser grunnet språkbarrierer.
Undervisningsmateriellet inneholder ikke elementer av skremselspropaganda
eller pekefingermentalitet. Det fokuseres heller på hvordan den enkelte har stor
påvirkningskraft til å skape et trygt og brannsikkert bomiljø. Ved å sette fokus på
det man bør gjøre, og mindre fokus på det man ikke skal gjøre, vil målgruppen føle
seg som en del av løsningen, ikke problemet.
Lærerveiledningen inneholder anbefalinger for bruk og rekkefølge av
undervisningsmateriellet. Den enkelte underviser har likevel anledning til
å bruke elementene enkeltvis og som det passer best i deres undervisningssituasjon.
Informasjonspakken er utarbeidet av Etat for inkludering og Bergen brannvesen,
i samarbeid med Mikrofilm AS. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen
gjennom Det store brannløftet.
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Brannsjekkliste

Hva er den vanligste
årsaken til boligbrann?

Jeg har minst en røykvarsler i hver etasje
Røykvarsleren piper når jeg trykker på testknappen

NNSIKKERHE
T
BRA JEMM
E
H
110

Jeg har husbrannslange eller slokkeapparat hjemme
Rømningsveiene er ryddige slik at det er lett å komme seg ut
Jeg har sjekket at stikkontakter og skjøteledninger
ikke har for mange elektriske produkter

Brann i pipe

Jeg har hatt brannøvelse hjemme
Jeg vet at nummeret til brannvesenet er 110
Jeg sjekker alltid at oppvaskmaskin, vaskemaskin
og tørketrommel er slått av om natten
Jeg er alltid våken og til stede når jeg lager mat på komfyren
Brann på komfyren

Spørsmålshefte

Jeg slokker alltid levende lys før jeg forlater rommet
Jeg sjekker alltid at øvrige apparater og belysning
som ikke trenger å stå på, er slått av
Jeg sjekker alltid at ingen ovner eller ladere er tildekket

Brann i lampe
Riktig svar: Brann på komfyren

PowerPoint-presentasjon til undervisning
PowerPoint-presentasjonen utgjør selve grunnstammen i undervisningspakken, og
det øvrige materiellet bygger på innholdet fra denne. Det anbefales derfor å starte
undervisningen med presentasjonen.
Presentasjonen inneholder informasjon om brann- og redningstjenesten, samt
utvalgte fokusområder for brannsikkerhet. Det er 14 sider i presentasjonen, og
innholdet på sidene består hovedsakelig av bilder og illustrasjoner. Disse skal
være mest mulig selvforklarende. I notatfeltet under hver side er det en utfyllende
hjelpetekst, med både obligatorisk innhold og valgfri tilleggsinformasjon. Det tar
cirka 45 minutter å gjennomføre presentasjonen. Man må i tillegg beregne tid til
spørsmål, tolking og pauser.

Spørsmålshefte med oppgaver
Spørsmålshefte brukes i etterkant av PowerPoint-presentasjonen. Det inneholder
17 oppgaver, tett knyttet til innholdet om brannsikkerhet fra presentasjonen.
Oppgavene består blant annet av illustrasjoner av elgkarakterene i ulike situasjoner.
Her skal elevene krysse av for/velge riktig alternativ. Det vil også være noen
oppgaver som inneholder tekst på norsk. Målet med oppgavene er å vise at man har
forstått innholdet fra presentasjonen. På baksiden av heftet er det en huskeliste for
brannsjekkpunkter i hjemmet. De samme brannsjekkpunktene finnes
i postkortformat til å ta med hjem for avkryssing.
TIPS: Bruk av spørsmålshefte forutsetter at man forstår litt norsk og kan lese
enkle setninger.

TIPS: Fortell målgruppen på forhånd at man senere vil bli testet på innholdet
fra presentasjonen, blant annet gjennom en Kahoot.

4

5

NNSIKKERHE
T
BRA JEMM
E
H
110

Animasjonsfilm
Animasjonsfilmen inneholder de utvalgte fokusområdene for brannsikkerhet. Den
er cirka 6 minutter lang, og kan brukes frittstående eller som en repetisjon av
innholdet i presentasjonen.
TIPS: Filmen er også inndelt i filmsnutter fordelt på enkelttema. Disse kan både
brukes i undervisningen og deles i sosiale media.
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Kahoot
For å få målgruppen til å ta aktivt del i undervisningen brukes Kahoot. Den
inneholder 10 spørsmål om utvalgte fokusområder for brannsikkerhet. Kahooten
brukes som en repetisjon av innholdet i presentasjonen, og gir underviseren en
god pekepinn på om budskapene er mottatt.
TIPS:
Still inn svartid på Kahooten etter hvilket nivå målgruppen befinner seg på.
For å øke motivasjonen ytterligere kan man dele ut premie til vinneren.
Det må annonseres på forhånd.
NB! For å kunne bruke Kahoot, må man sjekke at det er internettilgang
for gjester i undervisningslokalet.
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Slokk levende lys
før du går ut av rommet
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Jeg har minst en røykvarsler i hver etasje
Røykvarsleren piper når jeg trykker på testknappen

Brannsjekkliste

Jeg har husbrannslange eller slokkeapparat hjemme
Rømningsveiene er ryddige slik at det er lett å komme seg ut.

Sjekk at du har
slokkeutstyr
som fungerer

Jeg har sjekket at stikkontakter og skjøteledninger ikke har for mange elektriske produkter
Jeg har hatt brannøvelse hjemme
Jeg vet at nummeret til brannvesenet er 110
Jeg sjekker alltid at oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel er slått av om natten

Bytt batteri i røykvarsleren
din på Røykvarslerdagen
1. desember

Jeg er alltid våken og tilstede når jeg lager mat på komfyren
Jeg slokker alltid levende lys før jeg forlater rommet
Jeg sjekker alltid at apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av
Jeg sjekker alltid at ovner eller ladere ikke er tildekket
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Brannvernplakat
Det er utarbeidet et sett med brannvernplakater, som inneholder enkle budskap
fra undervisningen. Dersom det er ledige veggflater i eller i tilknytning til
undervisningslokalet, kan man henge opp brannvernplakater som nyttige
påminnelser om brannsikkerhet.

Brannsjekkliste
Det er utarbeidet en liste i postkortformat med 12 sjekkpunkter for
brannsikkerhet i hjemmet. Denne sendes med elevene hjem som en
hjemmelekse/repetisjon. Man krysser av for hvert utført punkt.
TIPS: Gå gjennom punktene på baksiden av spørsmålsheftet før elevene får
ta sjekklisten med hjem. Bruk gjerne innlevert sjekkliste som avslutning på
programmet og som utløser for premie og diplom for utført brannsikkerhetsundervisning.
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Notater

Diplom
tildeles

for gjennomført
brannundervisning og slokkeøvelse

Sted og dato

Diplom
Diplom deles ut ved gjennomført program. Diplomet påføres dato og navnet på
hver enkelt elev. Her er det mulighet for å legge til egen logo i PowerPoint-malen.
TIPS: Gjør det gjerne til en høytidelig overrekkelse til hver enkelt,
sammen med en premie.

Premier
Premier, som for eksempel refleksbånd eller drikkeflasker med påtrykte
brannvernbudskap, kan deles ut til vinnere av konkurranser og/eller ved
gjennomført brannsikkerhetsundervisning.
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