Kære forældre
I den kommende uge afholder vi Sikkerhedsugen. Sikkerhedsugen
er et initiativ af Børneulykkesfonden, og i år har kampagnen tema
om bakterier og kemi. I dagligdagen skyldes mange ulykker blandt
børn ofte den oversete risiko for sygdomme og ulykker, som
bakterier, vira og hverdagskemi udgør. Som en del at børnenes
udvikling oplever de verden ved at smage på og røre ved den. Det
er derfor vigtigt, at de voksne omkring børnene er opmærksomme
på, hvilke produkter børnene er omgivet af og putter i munden.
I Sikkerhedsugen opnår børnene en større bevidsthed omkring
deres egne og andres sikkerhed, når de leger og er aktive.
Sikkerhedsugen er et tilbud til institutioner/skoler, og kampagnen
har til formål at skabe mere fokus på sikkerhed i børnenes hverdag. I Sikkerhedsugen afsætter institutioner/skoler en uge til at
have fokus på forebyggelse af børneulykker, hvor der arbejdes
med de fysiske og sociale forhold, som potentielt kan lede til
ulykker.
Børneulykkesfonden har, i forbindelse med Sikkerhedsugen,
udviklet et læringsmateriale, der understøtter barnets udvikling,
og hvor ny viden, forståelse og kropslige erfaringer integreres
som en naturlig del af børnenes hverdag. For Børneulykkesfondens
kampagner er legen et centralt element, og Sikkerhedsugens
læringselementer er derfor udviklet således, at børnene er aktivt
deltagende og leger sig til viden om, hvordan de skal forholde sig
til bakterier, smitte og hverdagskemi.
Med dette års kampagnepakke er målet, at børnene lærer om
bakterier og hverdagskemi og bliver bedre til at genkende situationer, hvor der kan opstå ulykker. Børnene vil altså få kendskab
til og større forståelse for hensigtsmæssig adfærd samt forholdsregler i forhold til at undgå ulykker med bakterier og kemi.

Under Sikkerhedsugen vil børnene sammen med deres pædagoger/lærere lære om bakterier og kemi. Der tages udgangspunkt i
situationer, som børnene kender fra hverdagen, hvortil børnenes
læring bliver understøttet af diverse lege samt aktiviteter. Det
skal nemlig være sjovt at lære - også selvom emnet er seriøst.

Forældrenes rolle under Sikkerhedsugen

Som forælder til et barn, der deltager i Sikkerhedsugen, vil det
være en fordel at tage en snak med barnet om sikkerhed. Tal fx
med dit barn om bakteriers betydning, hvordan man kommer
onde bakterier til livs, hvorfor det fx er vigtigt at vakse hænder,
eller hvordan man bruger rengøringsmidler og hvad faren ved
disse kan være. Jo mere I taler sammen om sikkerhed, des større
chance er der for, at dit barn genkender risikable situationer og
husker de hensigtsmæssige forholdsregler fremover.
Hensigten er ikke, at børnene skal blive bange for risikoen ved
ulykker og smitte, men at de fortsat skal have lyst til at udfordre
sig selv og verden, nu med en grundlæggende viden om, hvornår
de skal være ekstra opmærksomme og tage deres forbehold.

Hvad skal børnene lave i Sikkerhedsugen?

Læringsmaterialet, der er udviklet af Børneulykkesfonden, bygger
på en overbevisning om at fysiske og motoriske udfordringer er
helt essentielle elementer i børns udvikling. Derfor er læringsmaterialet, som dit barns pædagoger/lærere har modtaget, udviklet
med henblik på at få børnene aktivt involveret i lege og aktiviteter
omhandlende temaet om bakterier og kemi.
Læringsmaterialet består af en række aktivitetskort, der kobler
bevægelse, leg og læring sammen med temaet. Igennem lege og
fælles dialog ledes børnene således til at reflektere over deres
oplevelser og erfaringer, så disse kan refereres til hverdagssituationer indenfor tematikken.

Find mere information

Hvis I ønsker at vide mere om Sikkerhedsugen, kan I finde
yderligere informationer her: www.sikkerhedsugen.dk

