Hvad skal børnene igennem i Sikkerhedsugen?
Dit barns pædagog eller lærer downloader læringsmateriale til en eller flere af
sikkerhedstemaerne eller får tilsendt kampagnepakken til Sikkerhedsugen. Læringsmaterialerne er udviklet med henblik på at få børn til aktivt at involvere sig i spørgsmål
vedrørende fx sikker leg på legepladsen/i skolegården eller sikker adfærd i skoven.
Derudover indeholder læringsmaterialerne også forebyggende bevægelseslege, der
udfordrer og styrker børnene motorisk, så risikoen for skader mindskes.

Læring om sikkerhed igennem leg

Læringsmaterialerne består af aktivitetskort, der lægger op til undersøgelse og refleksion blandt børnene. Aktivitetskortene beskriver forskellige aktiviteter eller lege, som
børnene skal udføre. Det kan fx være sjove indendørslege, der ikke er farlige, og hvor
børnene i legen lærer at give plads til hinanden. Inden selve aktiviteten igangsætter
pædagogen/læreren en samtale, der skal få børnene til at reflektere over de sikkerhedsmæssige forhold, der er forbundet med aktiviteten og således spore dem ind på
formålet med aktiviteten. Målet med læringsmaterialerne er, at gøre børnene bevidste
om, hvordan de selv kan være med til at forebygge ulykker, og hvordan de i hverdagen
kan blive gode til at passe på sig selv og hinanden.

Sikkerhedsugen afholdes i uge 9.
Børneulykkesfonden ønsker dit barn en god Sikkerhedsuge.

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

Forældrefolder

Med støtte fra Sundhedsstyrelsen

Kære forældre

Forældrenes rolle under Sikkerhedsugen

Sikkerhedsugen er et tilbud til institutioner og skoler om at afsætte en uge til at sætte
fokus på forebyggelsen af børneulykker. Børneulykkesfonden har med Sikkerhedsugen
udviklet et læringskoncept, der gennem samtale, aktiviteter og lege lærer børnene
om, hvordan ulykker kan opstå, og hvordan børnene kan passe på sig selv og hinanden i risikofyldte situationer. Når børnene ved, hvordan de skal forholde sig i forskellige situationer, er der nemlig større chance for helt at undgå ulykker.

Som forældre til et barn, der deltager i Sikkerhedsugen, vil det være en fordel at tage
en snak om sikkerhed. Det kan eksempelvis være, at I snakker om vejen til og fra institutionen eller skolen, til indkøbssteder, fritidsaktiviteter eller offentlige legepladser. Jo
mere I taler sammen om sikkerhed, des større chance er der for, at dit barn genkender risikable situationer og husker de hensigtsmæssige forholdsregler.

Sikkerhedsugen indeholder syv forskellige temaer, hvor intentionen er, at institutionen eller skolen selv kan vælge et eller flere temaer, som de ønsker at gennemgå sammen med børnene. Sikkerhedsugens temaer er:
• Brand
• Skov
• Vand
• Trafik

• Sol
• Vinter
• Regnvejr

Uanset sikkerhedstema vil børnene blive udfordret med forskellige og sjove bevægelseslege, der stimulerer deres motoriske udvikling. Legene og læringsmaterialerne til
Sikkerhedsugen er udarbejdet af Børneulykkesfonden i samarbejde med en pædagogisk konsulent. Formålet er, at børnene på en sjov måde bliver bevidste om sikker og
hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med leg i og omkring institutionen. På den måde
bliver det nemlig muligt at forebygge ulykker. Derudover vil der i forbindelse med
Sikkerhedsugen være fokus på bevægelse med henblik på videre motorisk udvikling.
Læringsmaterialet til Sikkerhedsugen kan findes digitalt, hvor institutionen eller skolen
kan downloade læringsmaterialet til de forskellige temaer. Institutionen eller skolen
kan dermed selv vælge, hvilke temaer de ønsker at sætte fokus på.
Udover det digitale tilbud kan institutionen/skolen også vælge at bestille kampagnepakken Sikkerhedsugen, der har fokus på temaet ”Sikker leg”. Her vil børnene lære
om sikker leg på legepladsen/i skolegården og sikkerhed i klasselokalet/på stuen.
Under Sikkerhedsugen vil børn og pædagoger/lærere sammen gennemgå tema(er) om
sikkerhed. Der tages udgangspunkt i situationer, som børnene kender fra hverdagen, og
børnenes læring bliver understøttet af forskellige lege og aktiviteter – det skal nemlig
være sjovt at lære, også selvom emnet er alvorligt.

Tal også gerne med dit barn om, hvilken betydning det har, når man leger stille eller
vildt, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom i trafikken, eller hvordan eksempelvis
mindre børn kan have sværere ved nogle ting. På denne måde lærer dit barn både at
passe på sig selv og på andre.
Det er godt at have for øje, at dit barn ikke må blive bange for snakken om ulykker,
da det er vigtigt for den videre udvikling, at dit barn stadig har lyst til at være aktiv,
under-søge verden og udfordre sig selv motorisk. Sikkerhedsugen fokuserer derfor på,
at børn, samtidig med at være aktive, lærer at genkende situationer, hvor man skal
være forsigtig, for på den måde at få indarbejdet nogle gode sikkerhedsvaner.

