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Der er masser af blå blink til den årlige 112-dag.

Politihunden nyder godt af børnenes selskab og trang til at kæle.

Ludvig Balslev og Ida Dam er taget til 112-dag
sammen med resten af Børnehuset Prinsen.

1-1-2 - tre tal der
kan redde liv

Erik Hykkelbjerg har taget 112-kasketten på i
dagens anledning. Han håber, at børnene med
112-dagen får en spændende og lærerig dag.

Nordisk Park dannede i går rammen for 112-dag for de
ældste i kommunens børnehaver. En dag der bød på
masser af oplevelser for de kommende skoleelever.
112-DAG

Af Gustav Roesbjerg
Pedersen
gurpe@viborgfolkeblad.dk

VIBORG: »Baa-buu, whiuwhiu«. Både politi, brandvæsen og ambulancefolk er massivt til stede.
Der er dog ikke sket nogen
ulykke. Derimod er der tale
om årets 112-dag. 1100 børn
fra den ældste årgang i kommunens børnehaver er mødt
op sammen med pædagoger
og kan blandt andet prøve at
styre en brandslange, se en
ambulance, politi- og brandbil indvendig og snakke med
ansatte fra de tre instanser.
»Det er sjovt at være her og
prøve en masse ting, som jeg
aldrig har prøvet,« siger femårige Ludvig Balslev, der har
styr på nummeret til alarm-

centralen.
Sammen med de andre fra
Børnehuset Prinsen var han
søgt ind i skyggen for at holde
middagspause efter blandt
andet at have kælet og klappet
en politihund og siddet inde i
en politibil og ambulance.

Skal lære mere end 112
»Vi har ikke forud for 112-dagen lært børnene om alarmcentralen. Vi har valgt at tage dem med i dag, så de kan
få oplevelsen og lære tingene
her. Min opfattelse er, at de
rent faktisk lærer det her, og
vi snakker om det efterfølgende,« siger Ida Dam, pædagog i
Børnehuset Prinsen.
Hun har været med i nogle
år og oplever, at arrangementet giver en masse til børnene.
»Det er rigtig godt at komme ud. Børnene lærer at holde sammen, og at de ikke bare kan stille sig forrest i køen,
når vi er så mange, der gerne
vil prøve tingene,« siger hun.

Særligt én ting skal børnene
dog gerne tage med.
»De får det med herfra, at
de lærer at ringe 1-1-2, hvis
der sker en ulykke, men derudover også at man skal sige,
hvem man er, hvor man ringer
fra, og hvad der er galt,« siger
politiassistent Erik Hykkelbjerg, som har været med til
at arrangere dagen, der finder
sted for ottende år i træk.

En billig løsning
Med et stort pres i det daglige
arbejde kan man stille spørgsmåltegn ved, om der er ressourcer til at holde et sådant
arrangement, men med støtte
fra Lions-klubberne i Viborg
Kommune er dagen mulig.
Samtidig er det også en billigere løsning at holde arrangementet på én dag, end hvad
det ellers ville koste, hvis børnehaver skulle ud til de tre instanser.
»Tidligere kunne man eksempelvis godt komme ind

på stationen og se en politibil,
men det kan man ikke længere. Vi bruger mindre ressourcer på at samle det til én dag i
stedet for at have det løbende,
og børnene får et godt indtryk
af os alle og lærer, hvad de skal
gøre, hvis de har brug for os,«
siger Erik Hykkelbjerg.
Derudover hjalp nogle unge brandkadetter med først at
vise, hvordan man ruller en
brandslange ud og senere lære børnene, hvordan man holder på en brandslange.
»Det er sjovt at være ude
til arrangementet og lære alle børnene, hvordan de skal
gøre, hvis der kommer brand,
og samtidig lærer jeg også selv
en masse af at undervise dem
i det,« siger en af brandkadetterne, 15-årige Omar Ismail
Hussein Hassan, som til daglig går på ottende årgang på
Søndre Skole.
Omar Ismail Hussein Hassan har været i en uges praktik
som brandkadet, hvor han lærte om førstehjælp,
udlægning af brandslange og røgdykning.
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Selvom flere børn kommer op i ambulancebåren, er de alle uskadte. Foto: Morten Dueholm

De mange børn fik hver
deres brandhjelm.

Y Galleri

www.viborgfolkeblad.dk

Du kan se flere
billeder fra 112-dagen
i Nordisk Park
på vores hjemmeside

Det er rigtig godt at komme ud. Børnene lærer at holde sammen, og at de ikke
bare kan stille sig forrest i køen, når vi er så mange, der gerne vil prøve tingene

»

IDA DAM, Børnehuset Prinsen

