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Brand- og evakueringinstruks 

1. Red menneskeliv – evakuér Bikuben  
2. Alle samles på boldbanen. Få overblik  
3. Tilkald brandvæsnet, ring 1-1-2 

      Oplys: Børneskolen Bifrost,  BAG-indgang fra Th. Nielsensgade 95 
                 FOR-indgang fra Kaj Munks Vej 5 
        4. Bekæmp ilden med håndslukningsudstyr, hvis det er muligt 
        5. Afbryd alle maskiner, luk vinduer/døre til det brand- eller røgfyldte rum, hvis det er muligt 
        6. Modtag brandvæsnet 
  Oplys: Tilskadekomne, personer der ikke er i sikkerhed,  
  hvor det brænder og omfang, adgangsveje 

 

Flugtveje i Bikuben 

Vinduerne er flugtveje. Der er vinduer i spil-gangen/forstuen. I læse/skrivestuen. I garderoben. 

Vinduer som flugtveje må maksimum være 1,30 m over gulvet.  
Vores vinduer er 1,16 m over gulvet.  
Dvs. alle er godkendt af brandtilsynet. 

Under vinduerne i spil-gangen er placeret en bænk, der samtidig kan anvendes som trin, hvis det bliver 
nødvendigt at komme ud af vinduerne. 

 
 

Redningsåbningen  

Redningsåbningen i vinduet skal holde 50 x 100 cm for at være godkendt. 
Vores vinduer er, når de er åbnet, præcis 50 cm brede og 120 cm høje. 

 
 

Indgangsdøren 

Der er monteret branddøre med dørpumpe, som indgangsdør. 
Branddøren er ikke et lovkrav, men et tiltag vi har valgt. 
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Brandslukning 

En ildslukker hænger placeret ved indgangen til Bikube-gangen. Altså nedenfor trappen.  
Det er en ekstra sikkerhed, som ikke er lov-påbudt. 
Brandinspektøren synes, det er godt at have den der, i de 4 måneder Bikuben har åbent. 

Brandtilsyn foregår i december 
Brandeftersyn foregår i januar    

       

Legepladsen 

Her er certificeret faldsand i den største sandkasse. Det betyder, at vandet kan trænge igennem, så der ikke 
bliver modstand, altså det ikke bliver hårdt at falde ned på fra fx gyngen. Her er alle sandkorn-størrelsen 
ens.  
I den store sandkasse er der gynger og balanceredskaber. 

I den lille sandkasse er der også certificeret faldsand, i en 2. sorteringsudgave. Det betyder, at sandkornene 
har forskellige størrelser.  
Her er der to legehuse. 
 
 

Bålhuset 

Forholdsregler: 
Brandslangen hentes frem, når bålet tændes. OBS: Skal gennem vinduet. 
3 spande med 10-liter vand fyldes. 
Der er indlagt vand ved vasken i bålhuset. 
Der er ophængt skovl i bålhuset, så sand kan anvendes til slukning. 

 

Brand- og evalueringsplanen og sikkerhed på legepladsen præsenteres for Bikubens personale i 
forbindelse med opstartsmøder til den kommende sæson. 


