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LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR
Våxtorp - Knäred - Laholm

Redovisning av skolutbildning - hösten 2007
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Under året har vi haft 14 övningar på respektive station, som har innehållit bland 
annat HLR, Akutsjukvård LABCDE, slangstegar, radio & karta, dagövning, mm. 
Utöver detta har vi haft livräddning i Tylösand med Livräddningssällskapet där vi 
fick genomföra olika former av räddning i vatten, med olika hjälpmedel. Vi har 
varit markörer åt brandförsvaret och vi har gjort studiebesök hos SOS alarm i 
Halmstad.

I slutet av året har vi också haft en föreläsning av en Polis, Sara Andersson, som 
skadades mycket svårt i en olycka för några år sedan. Hon berättade lite om 
olyckan, vad som hände på plats samt hur hon har haft det på väg tillbaka till ett 
normalt liv. Vilka konsekvenser det kan få när någon kör i drogpåverkat tillstånd.

Läger
I maj månad var ungdomsbrandkåren med och hjälpte till på ett läger för åk 6 
från Våxtorpskolan. Under lägrets andra dag på kvällen runt kl. 21,12 drabbades 
vi av ett åskväder som gav oss ett minne för livet, Blixten gick i ett träd och cirka 
5 meter därifrån stod ett tält med några elever i. Paniken var ett faktum bland 
barnen, men tack vare ungdomsbrandmännen som var med den kvällen fick vi 
läget under god kontroll redan innan insatsledare och ambulans kom till evaku-
eringsplatsen, som vi hade förberett dagen innan om i fall det blev dåligt väder. 
Inga skadades, alla åkte hem på kvällen. Vi avslutade lägret på annan plats två 
dagar senare. 

CTIF
I juli månad var vi med på ett internationellt läger på Räddningsskolan i Re-
vinge.
Laholms ungdomsbrandkår fick förmånen att åka med tio ungdomar och två 
ledare. Resultatet var långt ifrån bra men det viktigaste är att delta och göra sitt 
bästa. Många roliga minnen skapades denna vecka.  

Information
Under sommaren har ungdomsbrandkåren genomfört olika informationer på 
två campingplatser. På Marias camping i Mellbystrand och på Eko campingen 
i Skumeslövstrand. När vi är ute, visar vi ett förkortat program på vad barn och 
ungdomar får för information i skolorna i Laholms kommun. Brand i grytan och 
i kläder, SOS-information, minikåren (förskolebarnen) vilket oftast slutar med att 
barnen får spruta vatten på varandra. 
Under sommaren har vi haft omkring 400 deltagare, yngre än 14 år, samt minst 
lika många föräldrar vid våra besök på campingplatserna.

Verksamheten i korthet
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Den årliga tävlingen mellan ungdomsbrandkårerna
Halmstads ungdomsbrandkår har haft tävling med bra resultat för vår kommun.
Moment; Slang, Stegar, Sjukvård, Teori & lokalt 
Laholm lag 2: förstaplats, Laholm lag 1: andraplats, Knäred: fjärde plats, Våx-
torp: sjätteplats

Skolutbildning 
Under året har ungdomsbrandkåren genomfört utbildning för barn i åk 0, 2 och 
5 med mål; Vad gör du om det brinner i grytan eller i någons kläder? Informa-
tion om SOS alarm 112. Samtliga klasser i åk 2 och 5 får lyssna när en elev i 
varje klass ringer på larmnumret 112 - de hör vad klasskamraten säger och vad 
opratörern frågar efter. Man kan påstå att tack vare det, har vi inga bussring-
ningar från vår kommun.
Vi avslutar med att visa hur man gör man om någon har blivit akut sjuk eller nå-
gon har blivit skadad i en olycka. Fria luftvägar, hur hjälper man någon som inte 
andas? Stabilt sidoläge.

Läger
Under hösten har alla kårer varit på läger i Mellbystrand, Bengts stugby, vilket 
har varit mycket uppskattat både av ungdomar och av ledare. Målet med lägren 
har varit gemenskap, samarbete, övningar samt utveckling av vår verksamhet.

Renovering
Under 2007 års sista och 2008 års första dagar kommer vi att lägga in ett nytt 
klinkergolv i ungdomarnas lokaler i Våxtorp, där det snart är totalrenoverat.

Sponsorer
Följande sponsorer har stöttat oss under året.
LYFTAB, Marias camping, Laholms plåtslagarna, SOS alarm 112, Speccma hy-
dralik, E ON, PROTITE AB, Sigurdssons åkeri. LPM Potatis, Laholms industrier, 
Möllans containertjänst, Jens Sevandersson.

Årets ungdomsbrandman
 Knäred   Laholm   Våxtorp 
 Isac Hansson  Lukas Ericsson  Josefina Svensson
       Johanna Andersson

Laholm 080108

Stefan Agnesson   Lena Drott
Ordförande    Kassör
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Under året har ungdomsbrandkåren utfört utbildning i kommunens alla skolor 
för åk 0, 2 och 5 samt att vi har hjälpt till i de åk 8 där vi har ungdomar från vår 
organisation. 
Målet med utbildningen är att skapa en tryggare tillvaro för våra invånare samt 
att stärka deras handlingsberedskap vid tillbud eller olycka.
Samtliga utbildningar som vi genomför är 3 x 50 minuter, baserat på att det är 
cirka 20 elever i klassen

Det här gör vi i...

Åk 0
Vi pratar om eld & brand vilken är farlig och vilken eld kan man ha nytta av i 
olika situationer.
Vad gör man om det brinner i någons kläder? Vad gör man om man bränt sig? 
Får barn använda tändstickor eller tändare? Vad kan hända? Kan något bli för-
stört eller gå sönder?
När ni kommer hem i dag ska ni be era föräldrar att ni vill kolla brandvarnaren 
så att ni vet att den fungerar.
Utomhus får alla som vill prova att släcka brand i kläder på dockan. Därefter 
visar vi brand i gryta och hur man gör för att släcka en sådan. Om vädret tillåter, 
är det frivilligt att prova detta också.
Sedan är det dags att spruta vatten och till sist får alla bli små minibrandmän 
med byxor, jacka, stövlar och hjälm. Avslutningsvis går vi ut till vår bil (209) där 
vi sitter en stund och pratar om vad vi har lärt oss under dagen.
Hur kommer man ihåg larmnumret 112? Många svar blir, man använder hjärnan! 
Eller skriver det på en lapp! Eller också en liten ”minnesramsa”...
Vi har en (1) mun, en (1) näsa och två (2) ögon, alltså 1, 1, 2.
När ska jag då ringa detta nummer?
- När jag behöver hjälp av brandkåren, ambulansen eller av polisen.
Sedan återsamlas vi för att fråga - Vad har vi lärt oss? Har ni haft roligt?
Och slutligen - tack för att vi fick komma!

Åk 2
Bygger på ett utbildningsprogram som heter ”Elden är farlig att leka med”. Vad 
behövs för att en brand ska starta?
Även här pratar vi om eld och brand. Vilken är farlig och vilken eld kan man ha 
nytta av i olika situationer. Vi tittar på fyra olika bilder. Vilka av dessa är bra?

Redovisning av skolutbildning
- hösten 2007
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Vad har vi hemma som gör att det kan börja brinna om olyckan är framme?
Den billigaste livförsäkringen vi har är en brandvarnare. När ni kommer hem i 
dag ska ni be era föräldrar att ni vill att ni gemensamt kontrollerar brandvarna-
ren, så att ni vet att den fungerar. Brandvarnaren är viktig för den känner röken 
om det börjar brinna, till exempel när du sover.
När ska man ringa 112? - När det har hänt något och jag behöver hjälp av till 
exempel brandkåren.
En elev från varje klass får ringa 112 och svara på de frågor som operatören vill 
veta så att rätt hjälp kommer till rätt plats. Detta är mycket uppskattat av SOS 
alarm i Halmstad samt elever, lärare och inte minst föräldrar. 
På skolgården kör vi brand i kläder och grytan, nästan alla barn gör detta. Vad 
gör man om man bränt sig?
Vi testar hur en brandsläckare fungerar alla som vill får gå med fram till våran 
lilla eld och släcka. 

Sedan avslutar vi med första hjälpen vad kan du enkelt göra för att rädda livet 
på någon? Fria luftvägar, hur gör man när gör man det? Hur kollar man and-
ningen på som är skadad eller sjuk? SE, LYSSNA, KÄNN. 
Stabilt sidoläge vad är det och när kan man göra detta? När någon har egen 
andning. Detta testar vi med samtliga elever. 
Därefter återsamlas vi. Vad har vi lärt oss? Har ni haft roligt? Och till sist - tackar 
för att vi fick komma.

Åk 5
Här bygger vi vidare på vad vi pratade om i åk 2, mycket känner barnen igen 
och kommer ihåg.
Programmet som vi jobbar med heter ”En olycka händer så lätt”
Även här pratar vi om eld och brand vilken är farlig och vilken eld kan man ha 
nytta av i olika situationer. Vad krävs det för att det ska bli brand?
Vad har vi hemma som gör att det kan börja brinna om olyckan är framme?
Den billigaste livförsäkringen vi har är en brandvarnare, när ni kommer hem i 
dag så ska ni be era föräldrar att ni vill att vi kollar brandvarnaren så att ni vet att 
den fungerar. Brandvarnaren är viktig för den känner röken om det börjar brinna 
när du sover.
Hur använder man larmnumret 112? När ska man ringa, När är det nödan? Eller 
onödan? 
En elev från varje klass får ringa 112 och svara på de frågor som operatören vill 
veta så att rätt hjälp kommer till rätt plats.

Vi pratar också om:
•	 VMA	-	Viktigt	meddelande	till	allmänheten	
•	 Eldens	utveckling	från	eld	till	BRAND
•	 Hur	kan	man	förebygga	så	det	inte	blir	någon	brand	hemma,	när	man	
 inte är så stor.
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•	 Farligt	gods	-	vad	har	du	hemma	som	är	farligt,	ger	eleverna	i	läxa	att	
 kolla detta försök att hitta fyra olika saker som kan vara - eller är farliga i 
 fel miljö
•	 Brand	i	grytan	&	kläder	testas	på	skolgården,	detta	gör	nästan	alla.
•	 Test	av	brandsläckaren	vid	vårt	gasolkar	hur	fungerar	den.	Vilken	brand-
 släckare släcker vilken brand?

På förstahjälpen visar och berättar vi om följande:
•	 Är	platsen	säker,	kan	ja	gå	fram?
•	 Medvetande	kontroll
•	 Kontroll	av	andning
•	 Frialuftvägar
•	 Blåsa	i	dockan
•	 Stabiltsidoläge
•	 Vad	gör	jag	om	någon	har	satt	i	halsen	och	har	svårt	att	få	luft?
En av de vanligaste dödsorsakerna är ofri luftväg som leder till syrebrist i hjär-
nan och som i värsta fall betyder att man dör. Men med ett enkelt handgrepp 
- så kan du rädda någons liv.

ÅK 8
Är en fördjupning på tidigare årskurser.
SYRE, BRÄNSLE & VÄRME som blir ELD och kan bli BRAND om du inte är 
vaksam och har handlingsberedskap på vad som kan behövas göras för att inte 
katastrofen ska vara ett faktum.  

Viktiga punkter:
•	 Röken	dödar	långt	innan	du	tror.	Tittar	på	en	film	som	heter	Röksprid-
 ning och utrymning vid brand.
•	 Brännbarhetsområde
•	 Flampunkt

På skolgården visar vi:
•	 Brand	i	kläder
•	 Hantering	av	brandsläckare.	Samtliga	elever	som	närvarar	ska	testa.
•	 Experiment	med	gasolburk	vilken	sprängkraft	har	denna	”lilla”	burk	
 motsvarar, till exempel en hårspraysburk.

Anlagd brand
•	 Varför	gör	någon	detta
•	 Konsekvenser	för	den	enskilde	och	samhället
•	 Film	”det	var	inte	meningen”	vad	hände	när	två	killar	på	15	år	tände	på	
 en stolsdyna till en buss. 
•	 Fyrverkerier	är	det	farligt?	När	kan	det	gå	fel?	Vi	visar	filmen	”Våda-
 sprängningen” 
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Avslutningsvis berättar jag, Stefan Agnesson, om några olika fall som jag som 
utbildare har haft i min ambulanskarriär och några som andra kolleger har åter-
berättat för mig och som de vill att jag ska föra vidare i utbildningssyfte.
”Var försiktig med smällarna”.
Eleverna får sedan ställa frågor och allra sist tackar vi för att vi fick lov att 
komma till klassen.

Sammanfattning av våra utbildningar
 Under året har vi utbildat följande:

 ÅK Utbildade elever Ej närvarande elever
 0  177   10
 2  171   5
 5  232   3
 8*  168   17

 * = Lagaholmsskolan utbildas under våren 2008.
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