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INTRODUKSJON

INNHOLD

Velkommen til
Bjørnis verden!
Dette heftet er et hjelpemiddel for alle som skal være
Bjørnis sin formidler. All kommunikasjon, både skriftlig,
muntlig og visuelt vil være med på å forme varemerket
Brannbamsen Bjørnis. Derfor er det viktig at alle følger like
retningslinjer, sånn at vi sammen er med på å ta vare på og
beskytte bamsens identitet.
Heftet inneholder regler for bruk av kostymet til Bjørnis,
logo, typografi, fargekoder og bildebruk. Du finner maler
på annonser og presentasjoner, eksempler på diplomer og
autografkort, bildekor, plakater og mye mer.
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KJÆRE VENN
AV BJØRNIS!

ORDINÆR LISENS
Ordinær lisens gis vederlagsfritt som før, og gir dere anledning til å bruke konseptet
Brannbamsen Bjørnis og nasjonalt tilgjengelige ressurser i deres arbeid.

Som annonsert i ulike kanaler,
er Brannbamsen Bjørnis valgt som
nasjonal satsing innen brannforebyggende
kommunikasjon rettet mot barn.
Det er vi i Bjørnisteamet veldig stolte av!

SUPERLISENS

Kr 2500,- + 9 øre per innbygger (+mva)

Superlisens gis ved innbetaling av årlig lisensavgift fastsatt av prosjektstyret i Bjørnisprosjektet.
Denne gir utvidet rett til bruk av konseptet. Lisensavgiften tilsvarer fra oppstarten kr 2 500,- pluss ni øre
per innbygger i lisenstakerens kommune/kommuner. Lisensavgiften går uavkortet til videreutvikling og
drift av Bjørnisprosjektet. Superlisensen gir følgende fordeler:
•

10 % rabatt i Bjørnis sin nettbutikk (gjelder ikke ved kjøp av maskot).

•

Adgang til bruk av Bjørnismaskot.

trøstebamse. Sammen skal vi fortsette å bygge Bjørnis som barnas store helt, og slik bidra til positiv

•

Adgang til å bruke egen logo på materiell i henhold til retningslinjer i Bjørnis sine lover.

omdømmebygging for brannvesenet og brannvernsaken.

•

Adgang til egen referansegruppe for lisenstakere.

•

Mulighet til å være prøvebrannvesen når nye kampanjer skal testes ut.

•

Økt profilering på brannbamsen.no ved at superlisenstakere fremheves.

Hjertelig takk til alle dere som bruker Bjørnis aktivt i brannvesenets arbeid. Dere inspirerer oss til å
holde trykket oppe. Sammen skal vi lage verdens beste brannvernopplæring for barn og verdens beste

Som nasjonal satsing sorterer Bjørnisprosjektet nå formelt
under Norsk brannvernforening. Brannvesenets sterke eierskap til
prosjektet består, bl.a. ved at prosjektleder Rikard Heimen og
Bjørniskoordinator Annette Nergård i TBRT fortsatt har sentrale
roller. I tillegg trer Håvard Kleppe inn som Brannvernforeningens
representant i samarbeidet. Mer informasjon om organisering
kommer når prosjektstyringsgruppen formelt har konstituert
seg i løpet av mars 2017.
Det sier seg selv at en nasjonal satsing koster. Det store
brannløftet til Gjensidigestiftelsen hjelper oss godt i gang, i tillegg
til at prosjektet vil ha inntekter fra samarbeidspartnere og salg av
Bjørnismateriell. For at det skal gå rundt, er vi imidlertid avhengig

Vi håper ditt brannvesen blir med videre i Bjørnissamarbeidet, enten det er med ordinær lisens eller
superlisens. Jo flere brannvesen som har mulighet til å velge superlisens, jo bedre forutsetninger har vi
til å videreutvikle Bjørnis, og tilby dere som lisenstakere best mulige løsninger og best mulig service.
Vi tar i nær framtid kontakt med dere for å fornye lisensavtalen. Har du i mellomtiden noen spørsmål
rundt dette, ta gjerne kontakt med en av oss i Bjørnisteamet:

RIKARD B. HEIMEN
Prosjektleder
Brannbamsen Bjørnis

ANNETTE NERGÅRD
Bjørniskoordinator
Brannbamsen Bjørnis

HÅVARD KLEPPE
Prosjektleder
Norsk brannvernforening

Tlf: 913 48 882
Mob: 905 20 252
rikard.heimen@brannbamsen.no
www.brannbamsen.no

Tlf: 913 48 882
Mob: 476 00 855
annette.nergard@brannbamsen.no
www.brannbamsen.no

Tlf: 958 19 692
havard.kleppe@brannbamsen.no
www.brannbamsen.no

av at dere i brannvesenene også blir med på å dra lasset.
Vi innfører derfor nå en ny ordning for dere som lisenstakere,
der dere kan velge mellom ordinær lisens og superlisens.
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HVORFOR DELE UT BJØRNISBAMSENE?

Her er et forslag til hva du kan gjøre:

VED ANNE KRISTINE BERGEM
P S Y K I AT E R
Barn som opplever noe dramatisk eller at noe dramatisk skjer med noen de er glad i,
legger merke til at det skjer noe, selv om de ikke alltid forstår hva. Fantasier om hva som
har skjedd, blir ofte enda verre enn virkeligheten. Derfor trenger barn alltid informasjon
når det skjer noe med dem selv eller noen nærstående. Informasjonen må selvfølgelig være
tilpasset deres alder og modningsnivå.
Det gir større psykiske senskader å holde barn utenfor enn å involvere dem i det som skjer
– når involveringen skjer sammen med trygge voksne og på barnas premisser.

INFORMASJON OG
I N V O LV E R I N G E R V I K T I G
En Bjørnisbamse i gave som trøst hjelper ikke i seg selv, og vil ikke forandre det vonde som skjer.
Men å gi en Bjørnisbamse til et barn viser barnet at det blir sett av en voksen. Å gi et barn en Bjørnisbamse
kan være en inngangsport til alliansebygging og gode samtaler. Av og til vil ikke barnet snakke med en gang.
Det gjør ikke noe. Bamsen vil uansett ikke gjøre skade. Det som kan være skadelig for barnet er hvis man
som voksen forsøker å bagatellisere eller trøste bort gråt eller vonde følelser for fort.
En Bjørnisbamse gitt samtidig med utsagn som “det er helt i orden både å bli redd og lei seg når
sånt “skjer” og tilstedeværelse av trygge vokne er bare positivt.

Her er et eksempel på hvordan en brannmann og Bjørnisbamsen
kan støtte et barn i en vond situasjon:
Du og kollegene dine rykker ut for å slukke en brann. Flammene er under kontroll,
mamma har røykskader og tas hånd om av medisinsk personell. Et lite barn har kommet
uskadd fra situasjonen, men er forskrekket og redd.

Gå bort til barnet, ta av deg hjelmen og sett deg på huk. Si “Hei, jeg heter Rikard.
Jeg er brannmann og er her for å slukke brannen i huset ditt. Mammaen din har fått i seg så mye
røyk at hun må på sykehuset en tur. Den gule bilen er en sykebil, og de mennene som hjelper
mamma er ambulansefolk. De vil ta med mamma til sykehuset så legene kan hjelpe mamma.
Etterpå kommer det en ambulanse til som vil kjøre deg til sykehuset også, så du kan være
sammen med mamma. Imens tenkte jeg at du og jeg kunne være sammen.
Det er ganske skummelt når det brenner, synes du ikke? Det synes jeg, selv om det er jobben
min å slukke branner. Det som er så trist, er at alle tingene blir ødelagt, og av og til blir
mennesker skadet også. Kom så setter vi oss her borte så lenge. Du skal få en liten brannbamse
av meg. Han heter Bjørnis. Han er en trøstebamse som det går an å holde ekstra hardt i når
man er trist og lei.”

Hvis man tar pauser innimellom og lytter til barnet samt passer på at
barnet ikke fryser m.m., vil dette være utmerket psykologisk førstehjelp.
Det er til og med slik at man kan forklare litt om hva som skjer
når det begynner å brenne, og hvordan man slukker brann.
Barn er konkrete, og trenger konkret informasjon.
I tillegg er det viktig å fortelle det man vet om det som
skjer med forelderen. Det kan være ting som hva
ambulansepersonellet eller andre gjør, hvor den
voksne skal fraktes m.m.
Etter en silk opplevelse vil det ikke være vonde minner
knyttet til bamsen, men opplevelsen av å bli tatt på alvor.
Det som har skjedd av vonde ting og det som er trist,
blir verken mer eller mindre trist av å snakke om det.
Men å ikke snakke om ting, gjør at barnet blir alene
med sine fantasier og sin frykt.

Rikard

Det er ikke godt for et barn å være alene når det
skjer noe vondt. Barn som har det vondt,
trenger trygge voksne.
6
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BJØRNIS UTLEVERING
B J Ø R N I S E R KO M M E T
TIL DERES BRANNVESEN

KONTAKTSKJEMA

Brannbamsen Bjørnis er en bamse som primært er utviklet for å møte barns behov
for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer, samt å vekke barns interesse for
forebyggende brannvernarbeid. Brannbamsen Bjørnis skal også benyttes i annet
helsefremmende og forebyggende arbeid, for å sikre barnevelferd.
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har utviklet dette konseptet, og har flere ansatte
som jobber med Bjørnisprosjektet. De vil bistå med hjelp til oppstart og spørsmål.
I første omgang er tanken at Bjørnisbamsen bør være tilgjengelig på alle mannskapsbiler, og eventuelt
andre biler. Bjørnisbamsen skal gis til barn som er involvert i ulykker, har vært vitne til ulykker eller
andre situasjoner som kan oppleves som dramatisk.

DATO / STED

HENDELSE

K O N TA K T S K J E M A
Ved utlevering av Bjørnis kan det i enkelte tilfeller være at man ønsker kontakt med barnet og foresatte i
etterkant. Et eksempel på dette kan være at familien får tilbud om å besøke det aktuelle vaktlaget som har
vært knyttet til ulykken/hendelsen barnet har vært involvert i, det kan da være hensiktsmessig å fylle ut
et vedlagt kontaktskjema.
Når dere gir ut en bamse, gi beskjed til 110 om at bamsen er blitt delt ut, da vil dette bli ført inn i loggen.
(Sjekk med din 110-sentral om de kan lage et loggpunkt for dette.)

Vi håper at alle er positive til brannbamsen, og vil gjøre deres ytterste for at
barn skal få en tryggere og bedre opplevelse etter en traumatisk hendelse.

EKSEMPEL VED UTLEVERING:
Utrykningsleder vurderer til enhver tid når Bjørnis skal utleveres.
1. Gi beskjed til 110, dette føres i egen logg
2. Fyll ut tilhørende ark om barnets og foresattes navn, samt telefonnummer
3. Send den informasjonen til brannbamsen@............kommune.no (PS: opprett en slik adresse)
4. Ny Bjørnis kommer ut på bilene

BARNETS NAVN

FORESATTES NAVN

TLF NR

ØNSKER OG BLI KONTAKTET I ETTERKANT?
JA

NEI

Mer informasjon om Brannbamsen finner dere på www.brannbamsen.no
8
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KOSTYMET TIL BJØRNIS
BJØRNISKOSTYMET BESTÅR
AV FØLGENDE
1

Brun hette

2

Skum underkropp med spennelås på hver side

3

Brune pelshansker

4

Sorte sko

5

Brunt pelshode med tilknyttet brannhjelm

6

Beige jakke med borrelås og refleks

7

Beige bukse med spennelås og refleks

8

Badge (eller emblem) med borrelås

NB:
Bjørnis snakker aldri!
H o ve d
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iens
G o dt =
humø
r:)

DE N PÅ KL ED DE SK AL
LI G
AL DR I VI SE SE G OF FE NT
UTEN FU LLT KO STYM E

NB:
som er inni kostymet
n
de
om
ke
ak
sn
r
le
el
,
Man skal aldri skrive om
Hold Bjørnis levende:)
n.
ie
ag
m
er
nn
vi
rs
fo
til noen som spør. Da
10

PS:
Både den lille bamsen
og kostymet til Bjørnis er
varemerkereregistrert

PÅKLEDNING STEG FOR STEG
Den ideelle høyden for personer i kostymet er 163 -176 cm.
1

Ta på underkroppen. Lukk deretter borrelåsene på ryggen.

2

Når underkroppen er lukket, ta deretter på buksen. Spenn den på begge
sidene av underkroppen.

3

Ta på sko. Pass på at de sitter godt til foten, og at strikken sitter høyt på ankelen.
Deretter skal hanskene på. Dra de godt opp over armen, og fest strikken rundt så
hanskene sitter godt.

4

Ta den brune hetten over hodet. Før du tar på jakke, fest på badgen (eller emblemet)
på brystlommen der det er borrelås.

5

Ta på jakke, og stram til så den blir ordentlig lukket. Se til at armene på jakken ligger fint
over hanskene.

6

Til sist skal hodet på. Det er et strikk på innsiden som skal under haken. Vri Bjørnishodet
sidelengs før du plasserer det på ditt hode. Dette gjøres også når det skal av.

BJØRNIS SITT HODE SKAL TIL ENHVER TID STÅ OPPREIST, IKKE LIGGE I KLEM
ELLER HA ANDRE GJENSTANDER OVER SEG.DEN PÅKLEDDE SKAL ALDRI VISE
SEG OFFENTLIG UTEN FULLT KOSTYME.
OBS: SØRG FOR AT KOSTYMET BLIR HENGT
OPP TIL LUFTING I EN GOD STUND, OG ER
ORDENTLIG TØRT FØR DET PAKKES NED I
TRANSPORTKASSEN.

11
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KOSTYMET TIL BJØRNIS
REGLER FOR BRUK AV BJØRNIS

TIPS TIL BRUK AV BJØRNIS

•

Følg rekkefølgen for påkledning som anvist

Når du har på deg kostymet, prøv å ”tenke som Bjørnis”.

•

Aldri ta av deler av kostymet i offentlighet

prøve seg frem i et speil eller for en kollega. Øv deg litt på

•
•
•

•

forskjellige uttrykk og bevegelser. Ettersom Bjørnis ikke 			

På/avkledning skal alltid skje i eget rom med kun
assistent til stede
Bjørnis snakker ikke

ANNEN INFORMASJON
OM BJØRNISKOSTYMET
•

Før du bruker kostymet i offentlighet, kan det være greit å

Ha alltid med en assistent for hjelp med påkledning

Bruk aldri Bjør
niskostymet
i kraftig regnv
ær.
Beskytt skoene
med fotposer
o g b a k ke n e r g
jørmete.

For vedkommende som skal bruke Bjørniskostymet er 		
det viktig med inntak av mye væske under pausene,
da det
blir ekstremt varmt i kostymet.
Det anbefales ikke å bruke kostymet mer enn
30 minutter av gangen.

•
Bjørnis tåler ikke regnvær, og skal derfor ikke brukes 			
utendørs ved nedbør.
•

Det bør alltid være med en ledsager til Bjørnis. Dette for å
veilede Bjørnis når det kan være smale plasser, dårligere sikt
og ivrige barn til stede. Ledsager og Bjørnis planlegger på 		
forhånd ”tegn, koder etc” som for eksempel Bjørnis ser på 		
ledsager å peker på klokken, dette kan bety at det er varmt 		
og på tide å avslutte.

snakker, er det viktig med kroppsspråk og
overdrivende, store bevegelser.

EKSEMPLER KAN VÆRE:
•

Plasser hendene til ansiktet og se overrasket ut

•

Slengkyss

•

Hold hender foran øynene og lek ”borte bø”

•

Gi klem til både små og voksne

•

High five

•

Legg armen rundt og eskorter vedkommende et lite stykke

•

Gå bak noen og gå i deres fotspor

Bjørnis kan virke stor
og skremmende for små barn.
Da er det greit å sette seg ned på kne
i samme høyde som barnet.

NER
TRUKSJO
n jakke og
VASKEINS vaskes etter behov. Ku ullprogram
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BAMSEKLEM

TOMMEL OPP
DANS OG HOPP
OG SPRETT

STOPP EN HALV

TOMMEL NED

UNDRER SEG
HIGH FIVE

STERK SOM EN BJØRN

OVERRASKET ELLER
SJENERT

BORTE BØ,
ELLER OPPGITT
(RISTER PÅ HODET)

ROCK´N ROLL

RØRT ELLER GLAD
HEISANN HOPPSANN

KOSER SEG

14
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LOGO

LOGO TAG / BADGE

Logoen til Brannbamsen Bjørnis finnes i 2 versjoner, med
ulike skygger. Nr 1 med soft skygge skal brukes på alle
steder hvor det er mulig å gjengi skygge med gradering.
For f.eks broderingsmerker eller bilfolie hvor man må ha

Dette logomerket er tilgjengelig som et alternativ

skjærelinje til alle objekter er det utviklet en versjon nr 2

til logo, og brukes som f.eks klistremerker på mobiler,

med hard skygge.

jakkemerker, bildekor etc.
NB:
Egner seg ikke i mindre størrelser enn 30 mm høyde

RØD

SORT

PMS: 1797

100% sort

CMYK: 2, 98, 85, 7
RGB: 182, 23, 39
HTML: b61727
16
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FARGEKODER

FONTER / SKRIFTTYPER
H O V E D F O N T E R Heading og titler

H OV E D FA R G E R

AKTIV GROTESK REGULAR

AKTIV GROTESK BLACK

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

S E K U N D Æ R E F O N T E R Innholdstekst
Georgia regular

Georgia bold

PANTONE: 326

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ

CMYK: 2, 98, 85, 7

CMYK: 84, 0, 38, 0

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

RGB: 196, 38, 46

RGB: 0, 178, 169

HTML: C4262E

HTML: 00B2A9

PANTONE 1797:

100% sort

E K S T R A F O N T Kryddertekst

Market OT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890

S TØT T E FA R G E R

PS:
Arial og Arial Black
kan erstatte Aktiv Grotesk
hvor den ikke er
tilgjengelig
PANTONE: 377

PANTONE: 573

PANTONE: 142

PANTONE: 144

CMYK: 56, 1, 100, 22

CMYK: 21, 0, 13, 0

CMYK: 0, 25, 78, 0

CMYK: 0, 58, 100, 0

RGB: 115, 150, 0

RGB: 191, 227, 218

RGB: 239, 189, 71

RGB: 233, 131, 0

HTML: 739600

HTML: BFE3DA

HTML: EFBD47

HTML: E98300

18
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VISITTKORT / RUSSEKORT

ID-KORT CREW

B R A N N V E R N R U S S E N

2 0 1 7

BJØRNIS
Adr: Brannstasjonen
Tlf: 1-1-0
Web: brannbamsen.no
Hørt om brannmannen
som fikk sparken fordi han
var redd slanger?

Str. 100 x 140 mm
Leveres med egen logo i topp
Brannbamsen Bjørnis
er utviklet for å møte
barns behov for omsorg
og trygghet ved brann
og andre ulykker, og gi
barn og voksne gode
råd om brannvern.
facebook.com/brannbamsen

20

instagram.com/brannbamsen
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AKTIVITETSHEFTE

22
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BRANNVERNBOKA
BJØRNIS PÅ
BESØK HOS:

BLOGG

PE
L

15.-21. SEPTEMBER 2015

Sjekkliste

Med denne brannverboka får barna sammen

EK
SE
M

MALINE HEIMEN 5 ÅR

Her kan du tegne eller lime inn bilder og skrive litt om
hva dere har gjort sammen med Bjørnis under besøket.

med de voksne øve på brannøvelse hjemme,
sjekke brannalarmen, og sørge for at

2

Virker røykvarslerne? Når bytta dere batteri sist?
Du sjekker det ved å holde inne testknappen på røykvarsleren.
Piper den, er alt som det skal. Vi anbefaler å bytte batteri minst
én gang i året, og trykke på testknappen en gang i måneden.

3

Hvilke slokkemidler har dere i huset, og hvor er de?

Vet du hvor røykvarslerne i huset er?

Ja, vi har seriekoblede røykvarslere i alle etasjer. 5 stk totalt.

brannslukningsapparatene er ok.

Vi har testet, og alle virker. Batteri ble skiftet i år.

Denne uka har det vært brannvernuke,
og vi har vært på åpen brannstasjon på
Stjørdal og Ranheim. Der fikk vi alle tøffe,
røde brannhjelmer og treffe store Bjørnis!

Slokkeapparat og brannteppe

Hei!

Undersøkelser viser at bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse hjemme i løpet
av det siste året. Under halvparten av de spurte, har en plan for hva de skal gjøre
om det brenner hjemme. Selv blant barnefamilier er andelen lav. Dere er kanskje
den gruppen som har størst behov for å gjennomføre brannøvelser hjemme, fordi
barna som regel er avhengig av hjelp i en nødssituasjon. Her er noen råd om ting
dere bør tenke på når dere har brannøvelse hjemme:

Jeg jobber som brannbamse i
brann- og redningstjenesten.

ØVELSE GJØR MESTER!

Min oppgave er å hjelpe barn som trenger
omsorg og trygghet etter brann og ulykker.

Nettopp fordi man må finne den ordningen som passer deres familie best, er det viktig at
dere øver. Når dere har brannøvelse, bør dere trene på hvordan dere skal komme dere ut av huset.
Prøv forskjellige veier fra flere rom i boligen deres. Sjekk at rømningsveiene er lett tilgjengelige,
og at dører og vinduer enkelt kan åpnes fra innsiden. Vurder om dere har behov for ekstra
hjelpemidler, som for eksempel brannstige. Bli enige om hvem som går først, og hvem som går sist.
Etter brannøvelsen bør hele familien sette seg ned i noen minutter for å snakke om øvelsen.
For hver gang dere øver, finner dere kanskje noe som kan gjøres bedre. På denne måten blir
både barna og de voksne tryggere på hva dere skal gjøre om det skulle begynne å brenne
hjemme hos dere. Vi anbefaler at dere øver minst to ganger i året.

Jeg jobber også for å vekke barnas interesse for
brannsikkerhet, og vil lære dem å forebygge brann.
Derfor har jeg fått laget denne boka med oppgaver,
som barna kan ha med seg hjem etter tur.
Med denne boka får barna øve på å ha brannøvelse
hjemme sammen med de voksne, sjekke brannalarmen,
og sørge for at slokkeapparatene er i orden.
Når vi har hatt brannøvelse og lært oss om brannvern,
føler vi oss trygge. Dette er ekte brannvernarbeid,
og en viktig oppgave for både store og små.

Brann kan være et skummelt tema, særlig for barna. Det er viktig at dere som er foreldre
framstår som trygge. Det er med på å gi barna den tryggheten de trenger. En god idé er å
holde brannøvelsen som en lek, uten altfor mye alvor, slik at barna ikke blir redde. Før dere har
brannøvelse, bør dere snakke med barna om hva brann er, og hvorfor det er viktig å ha brannøvelse.
Fortell om røykvarsleren, og hva det betyr hvis den piper. Lag noen enkle regler for hva barna skal
gjøre dersom den begynner å pipe og det lukter røyk.

Bamseklem og high five fra Bjørnis!
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Sørg for at hele familien
kommer seg i trygghet til det
avtalte møtestedet ute.

Varsle brannvesenet
på nødnummer 110.
Varsle også naboer.

1. Jeg roper “Brann! Brann!” så høyt jeg kan
2. Venter på rommet til en voksen kommer og henter meg.
3. Går sammen med en voksen ut av huset og til møteplassen
som vi har avtalt. Og det er ved postkassene i innkjørselen vår.

Bjørnis har vært med meg over alt,
og fikk til og med sin egen plass ved
middagsbordet hjemme hos meg. Vi har lest alle tips i
boka og gått gjennom sjekklister. Har lært kjempemasse,
og det har mamma og pappa også:)

e gjemme
Jeg skal ikk t brenner!
meg hvis de

Bjørnis var med på skogtur

BJØRNIS PÅ
BESØK HOS:

BLOGG
Her kan du tegne eller lime inn bilder og skrive litt om
hva dere har gjort sammen med Bjørnis under besøket.

Sjekkliste

o og årstall
Navn og alder, dat

1

Vet du hvor røykvarslerne i huset er?

2

Virker røykvarslerne? Når bytta dere batteri sist?
Du sjekker det ved å holde inne testknappen på røykvarsleren.
Piper den, er alt som det skal. Vi anbefaler å bytte batteri minst
én gang i året, og trykke på testknappen en gang i måneden.

3

Hvilke slokkemidler har dere i huset, og hvor er de?

4

Står pilen på det grønne feltet på slokkeapparatet?

5

Hva gjør dere hvis det brenner?
Se eksempel på branninstruks i starten av boka, og skriv deres egen. Den skal
inneholde rømningsveier, oppmøtested og brannøvelse sammen med de voksne.

e gjemme
Jeg skal ikk t brenner!
meg hvis de

SMÅ BARN
1. Rop på mamma og pappa, så de hører hvor du er. Ikke gjem deg!
2. Gå sammen med en voksen ut av huset og til møteplassen dere har avtalt.

20/20
HUSKEREGEL
VED BRANNSKADER

STØRRE BARN/UNGDOM
1. Redd andre ved å rope “Brann! Brann!”, og hjelp hverandre ut.
2. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
3. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer.
4. Gå raskt ut av huset.
5. Gå til møteplassen.

Kjøl med 20 graders
vann i 20 minutter.

RING 113

* Avtal et fast møtested utenfor boligen, der alle skal møtes så raskt som
mulig for opptelling i en nødssituasjon. For eksempel ved gjerdet, ved
epletreet eller andre steder som er enkle å huske.

Ja

En branninstruks er en oppskrift på hva dere skal gjøre hvis det brenner.
Alle familier bør lage seg en slik oppskrift, og bruke den som utgangspunkt når dere
skal ha brannøvelse hjemme. Her er et eksempel på en enkel branninstruks:

* Eldre barn kan lære å komme seg ut av boligen på egenhånd.

VARSLE

Hva gjør dere hvis det brenner?
Se eksempel på branninstruks i starten av boka, og skriv deres egen. Den skal
inneholde rømningsveier, oppmøtested og brannøvelse sammen med de voksne.

HJEMMETS BRANNINSTRUKS

MI
N

GLIN
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* Yngre barn trenger hjelp av voksne for å komme seg ut. Dersom det er
flere voksne og barn i boligen, må de voksne avtale seg imellom hvem
som tar seg av hvilke barn.

m

20 GRADER - 20

* En brann kan være en skremmende opplevelse. Noen barn kan finne
på å gjemme seg under senga, inni et skap, eller lignende.

RANNSKADE
-A
R B
VK
TE
J
UT

ING
ØL

Viktig å huske på :

REDDE

5

FORSØK Å SKAPE TRYGGHET

Lykke til med boka!

Hvordan man skal opptre i en brann, avhenger av
situasjonen, men en vanlig prioritering er:

Står pilen på det grønne feltet på slokkeapparatet?

TIL FORESATTE

Jeg heter Bjørnis.
Brannbamsen Bjørnis!

* Eldre barn kan lære å ringe til brannvesenet for å varsle om brann.
Da skal de ringe nødnummer 110.

4

BRANNØVELSE I HJEMMET

Det finnes ingen fasit for hva man skal gjøre dersom røykvarsleren
varsler brann. Dette avhenger av barnas alder, hvor mange voksne
som er til stede, og hvilke muligheter dere har for å komme dere ut
av boligen. Dere må finne den ordningen som passer dere best.

PE
L

o og årstall
Navn og alder, dat

1

INGEN FASIT

EK
SE
M

Ved alvorlige
brannskader.

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. Varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer.
5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke. Ta ingen sjanser.
6. Gå raskt ut av huset og til møteplassen.
7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.

SLOKKE
Dersom situasjonen
tillater det, kan voksne forsøke å
slokke brannen med husbrannslange
eller slokkeapparat.

Husk

Husk at et slokkeapparat blir tomt på
10-20 sekunder.
Unngå å utsette dere for fare.

Tilpass branninstruksen etter barnas alder og modenhet, plassering av soverom
og mulige rømningsveier. Dere må teste branninstruksen i en brannøvelse,
først da kan dere finne punkter bør justeres eller gjøres tydeligere.

Husk at røyken er svært giftig.
I mange tilfeller er det best å komme
seg ut, og vente på brannvesenet.

Sjekkliste

Sjekk også at
bestemor og bestefar
har røykvarslere
som fungerer.

Kryss av når du har øvd og svaret er ja
Ja, vi har lest om brannøvelse

Ja, jeg vet hvor er røykvarslerne
Ja, alle røykvarslerne piper

er i røykvarslerne (sammen

Ja, vi har husket å bytte batteri
Ja, jeg vet hvilke slokkemidler

Sjekker

er.

når testknappen holdes inne.

Ja, pilen står på det grønne

em

Bamsekl

i hjemmet.

branns
ik
hos best kerheten
efar

med en voksen).

vi har, og hvor de er.

feltet på slokkeapparatet.

ommel er alltid avslått om natta.
Ja, vaskemaskin og tørketr
hvis det blir brann,
Ja, jeg vet hva jeg skal gjøre
ne:
og har lært meg om disse punkte
Rømningsveier
Oppmøtested

Si ifra til en voksen
hvis du ser:

• Fyrstikker eller en
lighter som ligger der
barna kan få tak i det.
• Levende lys som
ingen passer på.

Nye v

enner

TILDELES

voksne
Brannøvelse sammen med de
struks
Lest og skrevet hjemmets brannin

NB:
Husk å krys
av sjekklistense
på den andr
siden først. e

Du får diplomet for kjempeinnsats i tjeneste for å forebygge brann!
Tusen takk for at jeg fikk komme på besøk til deg!

24

Følg meg på Facebook, Instagram
og Snapchat :)

High five og stor bamseklem
fra Brannbamsen Bjørnis
Sign. Brannbamsen Bjørnis

B JØR N IS SI N E LOV E R

B JØR N IS SI N E LOV E R

DIPLOMER

AUTOGRAFKORT MED SJEKKLISTE

TILDELES:

Tusen takk for at du sjekket brannsikkerheten
hjemme hos en du bryr deg om!
High five og bamseklem fra Brannbamsen Bjørnis.

www.brannbamsen.no

Str. A6
Kan bestilles med egen logo i topp
105 x 148 mm
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ROLLUP

FOTOVEGG

FOTOVEGG
370 x 224 cm

ROLLUP
Leveres med egen logo

28

85 x 205 cm
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TEGNEDUK

Stor tegneduk i str 200x50 cm.
Artig aktivitet for grupper med barn.

30
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BEACH FLAG

NETTBUTIKK
Caps

Drikkeflaske

Matboks
249,-

89,-

49,-

STØRRELSER

Pannebånd
Small:

45x197 cm

Medium:

55x255 cm

Large:

77x343 cm

XL:

100x460 cm

T-skjorter

Luer
79,-

Sekk

99,-

199,-

Nøkkelsnor
349,-

29,-

Hals
49,-

Badge
Alle inntekter
fra butikken går
uavkortet til
Bjørnisprosjektet.

32

www.brannbamsen.no

89,-
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FARGELEGGING

110

58

57
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110
53
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5
52

6
7

11
10

51

19

50
24

23
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48
26
47
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45
29

44
30
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32

43

33

42
37
41

110
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Tegninger kan lastes ned på www.brannbamsen.no
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PLAKATER

Hei!

BRANNMANNSANGEN
p

Piiiii

BLÅL
YS

VIKTIGE TELEFONER
DA

2017
GEN

Jeg heter Brannbamsen Bjørnis,
og jobber som brannbamse i brannog redningstjenesten. Jeg er til for
å gi barn omsorg og trygghet ved
brann og ulykker, og har som

BRANN

110

oppgave å vekke barns interesse
for brannforebyggende arbeid.

POLITI

Ordet brannvern betyr egentlig at
vi kan unngå at branner oppstår,

112

eller gjøre skadene mindre om uhellet først er ute. Har du hatt brannøvelse
hjemme? Det håper jeg, for når vi har hatt
brannøvelse føler vi oss tryggere, og blir
raskere til å komme oss ut i
sikkerhet om det oppstår brann.

AMBULANSE

113

High five og bamseklem fra
Brannbamsen Bjørnis!

L E G E VA K T

116 117

p

Piiiii

ret til
Numme nnvesenet
bra

(MELODI: Napoleon med sin hær)
Jeg er en liten brannmann
og det er ikke tull.
For om jeg ser det brenner
så slår jeg 1-1-0.
Først sier jeg mitt navn
og forteller hvor jeg bor.
Ja - det vet jeg at jeg skal
for nå er jeg blitt så stor.

p

Piiiii

p

Piiiii

Jeg vet hva jeg skal gjøre
når brannalarmen går.
Jeg sier til de andre
så også de forstår.
Så går vi ut og venter
det vet jeg at vi skal,
og husker på at 1-1-0
er brannvesenet sitt tall.
ForJeg er en liten brannmann,
og det er ikke tull.
For om jeg ser det brenner,
så slår jeg 1-1-0.
Først sier jeg mitt navn,
og forteller hvor jeg bor
Ja, det vet jeg at jeg skal.
for nå har jeg blitt så stor.

A3 PLAKATER
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KAMPANJER / BRANNSIKKERT HJEM

HUSK:

RANNSKADE
-A
R B
VK
TE
J
UT

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.

Brannbamsen Bjørnis er sammen med
brann- og redningstjenesten opptatt av at
dere skal ha det trygt og brannsikkert der
dere bor. Vi har laget en sjekkliste som dere
kan gå igjennom for å kontrollere sikkerheten
i hjemmet deres.

20/20 HUSKEREGEL

Kjøl med 20 graders vann i 20 minutter.

m

RING 113
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20 GRADER - 20

20 GRADER - 20

ING
ØL

MI
N

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.

HAR DU TENKT
GJENNOM BRANNSIKKERHETEN
I HJEMMET?

NB: er
gjeld
Regleneå hytta!
også p

om det er alvorlige
brannskader.

SJEKKLISTE
Har dere røykvarslere i hver etasje?

Ja

Nei

Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i
hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor
soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal
kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når
dørene mellom rommene er lukket. Har dere flere
etasjer anbefaler vi flere, seriekoblede røykvarslere

Har dere slokkeutstyr?

Det er påbudt med minst ett av følgende slokkeutstyr
som kan brukes i alle rom: 1) Formfast brannslange
tilkoblet vannforsyningsnett. 2) Pulverapparat
3) Skum- eller vannapparat 4) Annet manuelt
slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

TIPS:

Trykk på knappen
på røykvarsleren en gang
hver måned, for å sjekke
om den virker.

BRANNSKADE -

AV
K

Ta kontakt med ditt lokale brannvesen:)

Vil du bli bedre kjent med Bjørnis?
Følg Brannbamsen på Facebook og Instagram
Mer info på: www.brannbamsen.no

NB: En røykvarsl
ers
normale levetid
er 8 – 10 år og
bør byttes ut ett
er den tid.

Ja

Nei

Har dere to uavhengige
rømningsveier?

Ja

Nei

Har dere komfyrvakt?

Ja

Nei

Komfyrvakta kutter strømmen om dere glemmer å
følge med. Kan ettermonteres på eldre komfyrer.

Ja

Nei

Lader dere mobiltelefon,
babycall eller pc kun når dere er
våkne og hjemme?

Ja

Nei

Er det elektriske anlegget i
forskriftsmessig stand?

Ja

Nei

Fyrer dere på en sikker måte?

Ja

Nei

Har dere hatt brannøvelse?

Ja

Nei

Elektriske artikler representerer økt brannfare.
Vask om dagen, brann som oppstår på natten
oppdages senere enn på dagtid.

Møbler slik at dere lett kan komme dere ut ved brann.

VIL DU
VITE MER?

Bruker dere vaskemaskin,
tørketrommel eller oppvaskmaskin
kun når dere er våkne og hjemme?

Lad om dagen, bruk batteri i babycallen
om natten.

Brann i elektrisk anlegg skyldes ofte
overspenning. Unngå bruk av skjøteledninger.

Ikke fyr om natten, la bålet dø ut om kvelden
før dere går til sengs. Ulmebrann skaper mye
sot, som kan føre til pipebrann.
Er ildstedet sikret mot berøring?

Små barn sover tyngre enn voksne,
de våkner derfor normalt ikke av røykvarsleren.
Planlegg hvordan alle i familien skal komme
seg i trygghet ved brann.

Hvis dere kan svare
JA på alle spørsmål, SUPERT!
Om dere har svart NEI på ett eller flere,
anbefaler vi en gjennomgang av hvilke tiltak
som må gjøres for å heve sikkerheten
i hjemmet.

BRANNSIKKERT
HJEM
BLINK Print & design

Brannbamsen Bjørnis er utviklet
for å møte barns behov for omsorg og
trygghet ved brann og andre ulykker,
og gi barn og voksne gode råd
om brannvern.

Det er ditt ansvar!

Ta vare på
det kjæreste du har,
en liten innsats kan gjøre
stor forskjell.

Brannsikkert hjem
6-siders folder A4
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SELFIEFIGUR

GULVMERKER

Ca 160 cm høyde

Avtagbar kampanjefolie
til montering på gulv
Bjørn- og barnespor i
1:1 (str 27)
Bjørnis selfiefigur
Str 100 cm dia.
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VEGGMERKER

WALLSTICKERS
LEVERES SAMLET PÅ ARK I STR 110 X 200 CM

Avtagbar kampanjefolie
til montering på ulike flater.

Ca 10 cm diameter

h: ca 80 cm
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BILDER

BILDEKOR

Bildene kan lastes ned via www.brannbamsen.no
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MUSIKK

NETTSIDE

Bjørnissangene er nå
tilgjengelig og kan lastes
ned hos diverse
musikktjenester.

Du finner
sangene til Bjørnis
på You Tube:

1.

2.

3.

4.

Weeee! Vi fikk oss nylig ny hjemmeside, og jeg er så stolt og glad
for det! På www.brannbamsen.no finner du aktiviteter for barna,
informasjon til de voksne og nettbutikken min, så klart. Ta gjerne en titt.
Her kommer også det nasjonale opplegget for barnehager etter hvert.
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www.blinkprintdesign.no

