
Børnenes Trafikskole ApS
Tlf.: 24 59 63 24
kontakt@boernenestrafikskole.dk

FØRSTEHJÆLP

MED UDGANGSPUNKT I VORES KROP 

• Hvad består vi af

• Hvor sidder hjernen

• Hvor sidder hjertet

• Hvad bruger vi lungerne til

• Har vi muskler, og hvad bruger vi dem til

• Hvad er knogler, og hvad er et skelet

Tilkalde hjælp såsom at ringe 1-1-2. tændstikker, 
lightere, brand,skarpe genstande. Cykelhjelm - demo 
af hvad der sker med/uden cykelhjelm – hvorfor ? 
Sikkerhedsseler og børnesæder – hvorfor ?

PRAKTISKE ØVELSER

• Stabilt sideleje, både af børn og voksne.

• Krammeplaster, rense sår, forbindinger  
 og sætte plastre på.

Kort sagt, en hyggelig undervisning, hvor børnene 
kommer i centrum og får lov til at afprøve forskel-
lige ting, og som falder dem meget let. 

Førstehjælp i børnehøjde, er tilegnet børn i indskolingen og op.  
Undervisningen indeholder praktiske øvelser, indblik i kroppen  
og hvordan vi passer på den. Om sikkerhed i hverdagen. Mit navn er 

Benny Brandmand  

og jeg går meget  

op i børns sikkerhed

BØRN KAN REDDE LIV 

FØRSTEHJÆLP I BØRNEHØJDE



Gennem banen møder børnene trafiktavler og 
bliver udfordret med opgaver. Vores bane er sam-
mensat af moduler og kan derfor tilpasses både til 
mindre og større grupper. Banen kan både bruges 
til gåtræning eller med løbe-  og almindelige cykler.

Vores brandbil er full-size oppustelig og kan hurtigt 
sættes op både indenfor og udenfor. I førerhuset 
kan børnene selv kigge i sidespejlene og gennem 
selvsyn opleve faren ved blinde vinkler og højre- 
svingsulykker. Inde i lastbilen har vi illustrationer  
og kan undervise børnene.

Oppustelig cykelbane Oppustelig brandbil

Vores politibil er over-size oppustelig og kan også 
hurtigt sættes op både indenfor og udenfor. 
Politibilen er indrettet med rutchebane og er tænkt 
som en sjov afveksling med leg til pauser eller  
venteunderholdning ved større mængder børn.

Vores oppustelige ambulance er indrettet, så der 
kan undervises i førstehjælp. Børnenes Trafikskole 
samarbejder med uddannede livreddere, som står 
for denne del af undervisningen. Herudover kan 
ambulancen også bruges til leg for de mindste.

Oppustelig politibil Oppustelig ambulance

Oppustelig politigård

Bamse Betjent har fået sin helt egen politigård.  
Bamse Betjent er meget stolt af sit nye hus og  
har mange planer med politigården. Her kan  
undervisningen foregå og børnene kan  
gå på opdagelse i forskellige trafikopgaver.

VORES BANER OG BILER
ET OPPUSTELIGT TRAFIKUNIVERS


