RISIKOSTYRINGSNYT

JAGTEN PÅ SNEMÆND...
For 4. år i træk har Favrskov Kommune kombineret vinterferie-aktiviteter
med øget fokus på sikkerhed af kommunens skoler - og med stor succes.
Det viser sig nemlig at skadestatistikken på området er nedadgående...

Af Jeanne Sneftrup Jensen, JS Kommunikation

I Risikorådgiveren har vi tidligere skrevet om Favrskov Kommunes
succes med aktiviteter omkring kommunens skoler i ferieperioder.
Formålet med aktiviteterne er at skabe øget opmærksomhed i perioder,
hvor skolerne er ferielukkede og ikke bliver brugt, og derfor er mere udsat
for eksempelvis hærværk og indbrud.
Igen i år har man sat fokus på området med en ny aktivitet for børn i
indskolingen. Denne gang skulle skolens børn finde snemænd.
Inden vinterferiens start klippede og farvelagde børnene kreative
snemænd, som efterfølgende blev hængt op i ruderne på skolen.
Børne skulle så i vinterferien tage deres familie og venner med hen til skolen for at finde og tælle antallet af snemænd, der var blevet sat op i ruderne på skolen. Når man havde fundet alle snemændene, noterede man
antallet på den flyer, man havde fået udleveret eller hentet fra kommunens
hjemmeside, og som man efterfølgende afleverede på det lokale bibliotek.
På biblioteket fik børnene overrakt en flot guldmedalje for at have deltaget i
aktiviteten og samtidig deltager de også i en konkurrence om at vinde
biografbilletter.
Ligesom tidligere år, er aktiviteten blevet en stor succes, fortæller Christina
Stensgaard, forsikringsadministrator i Favrskov Kommune:

Det er nu 4. år i træk, at vi laver et forebyggelsesprojekt på skoleområdet.
Vi har god succes med projekterne samt nedadgående skadetal på området, så det er vi godt tilfreds med. Ideen med aktiviteterne var, at få alle
SFO-børn inddraget i en sjov aktivitet, hvor de også lærer, at vi er fælles
om at passe på vores skoler. Aktiviteten skulle gerne inspirerer dem til at
tage deres familie og venner med på skolen i ferietiden for at finde og tælle
snemænd.
740 deltog i aktiviteten, og man havde ingen indbrud eller hærværk i
vintereferien.
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