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Til de voksne 

Skogens brannvoktere er en 

holdningskampanje rettet mot barnefamilier. 

Det er et samarbeidsprosjekt der 

skognæringen, brannvesen og andre beredskapsaktører jobber 

for å forebygge skogbrann. 

 

Oppgaven til skogens brannvoktere er å passe på de voksne. 

Som bevis på at de har blitt en ekte skogens brannvokter får de 

et diplom med navn og et synlig bevis som de kan bruke på tur i 

skogen – caps med logo.  

Ta gjerne quizen med ut på tur, og prat mer rundt viktigheten av 

sikker bålfyring som at man aldri skal forlate bålet før det er 

skikkelig slokket, at man alltid må ha vann tilgjengelig. 

 

Denne quizen kan gjennomføres på flere måter: 

Alternativ 1: Heng opp spørsmålene på ulike steder ute, som en 

natursti. La barna gå fra post til post, enten i følge med en 

voksen, eller ha en voksen på hver post som leser spørsmålene.  

Alternativ 2: La barna sitte med hver sine svarark og krysse, 

mens en voksen holder opp arkene og leser spørsmålene  

Alternativ 3: Utfør hele quizen muntlig, les opp spørsmålene og la 

barna svare, der du til slutt sier riktig svar 



 #skogensbrannvoktere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 1 

Hvilket telefonnummer skal du ringe om 

du oppdager en skogbrann? 

 

A: 111  

B: 110 

C: 911 
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Oppgave 2 

Når er det tryggest å tenne bål? 

A: På våren når det blåser mye 

B: På sommeren når det er lite regn 

C: På vinteren når det er mye snø 
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Oppgave 3 

Hva er viktig å huske før man går hjem 

etter å ha brent bål? 

 

A: Passe på at det brenner godt 

B: Slokke bålet med masse vann 

C: Sende røyksignal til brannvesenet 
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Oppgave 4 

Når er det ekstra farlig å brenne bål? 

 

A: Når det regner mye 

B: Når det blåser mye 

C: Når det snør mye 
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Oppgave 5 

Hva er jobben til Skogens brannvoktere? 

A: Passe på at alle har nok klær på tur 

B: Passe på at det er flammer på bålet 

C: Passe på at de voksne slokker bålet og 

bare tenner bål når det er lov og trygt 
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Til de voksne 

Riktige svar på quiz: 

1B, 2C, 3B, 4B, 5C 

 A B C 

1  x  

2   x 

3  x  

4  x  

5   x 

 

Etter endt quiz: 

Gå igjennom svarene og si hva riktige svar er  

Fortell barna at de nå har blitt skogens brannvoktere og må 

passe på at de voksne bare tenner bål når det er trygt og lov, og 

alltid slukker bålet etterpå. 

 

Si til barna at de skal få et bevis i form av et diplom. (Skriv ut 

diplom fra brannvesenets nettsider, www.abbr.no/barnehage og 

fyll inn barnas navn på forhånd.) 

 

http://www.abbr.no/barnehage

