Børn og landbrug – en farlig cocktail
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Projektets formål
Projektets formål er at beskytte børn på landet. Der sker hvert år cirka 300 børneulykker på landbrug af en
sådan karakter, at der kræves skadestuebehandling. En informationsindsats målrettet børn og forældre på
landet skal medvirke til at nå et mål om 0 dødsulykker for børn på landet og en kraftig reduktion af de
alvorlige ulykker. Målgruppen er således både børn bosiddende på en gård og børn, som gæster gårdene.
Projektets resultater og forventede effekter
Vi har forud for alle dyrskuer udsendt pressemeddelelser, således at der blev annonceret bredt for projektet
– pressemeddelelserne er blevet taget imod både af den landsdækkende presse samt lokal presse (TV,
radio, aviser). Via LandbrugsInfo (direkte info til landmændene) har vi ligeledes informeret om projektet, på
Videncentret for Landbrugs hjemmeside om arbejdssikkerhed www.landbrugogsikkerhed.dk samt via
www.galegaarden.dk. Det betyder, at rigtig mange danskere har fået kendskab til projektet via medier, og vi
har på dyrskuerne (og andre arrangementer) delt ikke mindre end 13.000 eksemplarer ud af nedenfor
nævnte pakke til målgruppen, som vi har været direkte i kontakt med.
Vi har modtaget ganske overvældende positiv respons på materialet. Der har været rigtig mange besøgende
på dyrskuerne og rigtig meget snak med de besøgende. Vi har fået respons på, hvor vigtigt det er at sætte
fokus på området og også tilkendegivelser på bekymringer omkring børns sikkerhed på landet. Mange kunne
fortælle om enten alvorlige eller mindre alvorlige ulykker, der var sket med et barn på et landbrug. De mange
ulykkesberetninger blev noteret og understøttede vores formodning om, at det var vigtigt at sætte fokus på
børn og sikkerhed på landet.
Efterfølgende har vi fået mange tilbagemeldinger om de snakke, der opstår derhjemme, når materialet
benyttes. Skoler har rekvireret klassesæt til undervisningen, og udlandet har også udvist interesse i
materialet.
En tydelig direkte effekt er, at der er kommet meget mere fokus på børn og sikkerhed på landet - den
ventede langsigtede effekt er, at der kommer færre ulykker blandt børn på landet.
Projektets aktiviteter
Vi har til 14 dyrskuer (og andre arrangementer) stillet en aktivitet op målrettet børn og deres forældre. En
aktivitet, hvor landbrug og sikkerhed blev kombineret med leg. En aktivitet, der lagde op til en snak med den
arbejdsmiljøspecialist, der bemandede aktiviteten. Specialisten fortalte om, hvad man skal tænke på, når
man leger på gården, og hvad forældre skal tænke på, når de sender børn ud på gården for at lege.
Aktiviteten bestod af følgende:
1. Konkurrence
Vi udarbejdede en stor farvestrålende planche (1 x 2,5 meter) af en gård, hvor der er indtegnet 25 farlige
situationer for børn,(typiske situationer, som kan gå galt for et barn på en gård og potentielle farer). Plakaten
blev hængt op som blikfang på dyrskuerne, og masser af børn deltog i konkurrencen om at finde flest mulige
farlige situationer.
2. Pakke
Der blev udleveret en aktivitetspakke, som børn og forældre kunne være sammen om, når de kom hjem.
Aktiviteter, der alle har fokus på risici på landet og lægger op til dialog mellem barn og voksen omkring
sikkerhed og børn på landet. Indholdet bestod af informationsmateriale omkring forebyggelse af
børneulykker på landet, plakat, kortspil om sikkerhed, reflekser og børnebog om sikker leg på landet. Dertil
en malebog med illustrationer af faremomenter for børn på landet – heri var der indbygget et
konkurrenceelement for at deltage aktivt i at finde de rette løsninger omkring sikkerhed.
Konkurrenceelementet var indbygget, fordi vi ønskede at lave en aktiv malebog samt for at ”lokke” børnene
ind på hjemmesiden www.galegaarden.dk, hvor de kunne få flere oplysninger om sikker leg på landet.

3. Hjemmeside
I pakken henvises til aktuel børnevenlig hjemmeside med diverse aktiviteter. Herpå finder man info om børn
og sikkerhed på landet, aktiviteter på plakat (samtidig beskrivelse af, hvorfor hver enkelt situation kan være
farlig), mulighed for bestilling af børnebog og malebog, information til ejeren af landbruget, information til
forældre og beskrivelse af, hvilke dyrskuer vi var på. Hjemmesiden, www.galegaarden.dk er udarbejdet for at
sætte fokus på materialerne udarbejdet i projektet, muliggøre yderligere rekvirering af materialer, give børn
mulighed for at lege viden ind via aktiviteten på plakaten og for at vise, hvilke dyrskuer vi kunne findes på.
Hjemmesiden omhandler udelukkende nærværende projekt og har ikke noget med Videncentret for
Landbrugs andre aktiviteter at gøre.
Formidling og videndeling vedr. projektet
Formidlingen er sket gennem de ovennævnte projektaktiviteter på dyrskuer og via hjemmesiden
www.galegaarden.dk og www.landbrugogsikkerhed.dk.
Desuden er der skrevet en række artikler, der kan findes på projektets dokumentationsside:
http://projektfinansiering.vfl.dk/Promilleafgiftsfonden/2012/Boernoglandbrug/Sider/default.aspx
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