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Endurskinskanning úti

Endamálið er:
At geva børnunum eina ítøkiliga uppliving av, hvussu stóran týdning, tað hevur, at brúka endurskin.
Mælt verður til, at framløgan um endurskin eisini verður gjøgnumgingin við næmingunum – helst framman undan kanningini.

Fyrireiking:
Kanningin fer fram í skýming ella myrkri. Latið umhvørvið vera nátúrligt uttan ljóskastarar og líknandi. Kanningin kann verða
gjørd í skúlagarðinum, einum ítróttarøki, parkeringsøki ella einum vegastrekki við lítlari ferðslu. Økið ella teinurin skal í minsta
lagi vera 100-150 metrar.

Atlit og útgerð:
•

Til kanningina skulu í minsta lagi vera 3 vaksin.

•

Tveir bilar.

•

Endurskin og endurskinsvestar.

•

Kunnu hava tvær súkklur – onnur við lyktum og endurskinum og hin við ongum lyktum og endurskinum (klistrast
kann fyri endurskin, ið eru).

•

Fartelefon (til samskifti millum royndarpersónar og næmingar. Tit meta, um tað er neyðugt við fartelefonum).

Framferð
•
		

Bilarnir verða settir 100-150 metra frá hvør øðrum, eins og komu teir koyrandi hvør ímóti øðrum á einum vegi. 		
Billjósini eru sløkt.

•
		

Næmingarnir stilla seg við annan bilin og standa soleiðis, at tey síggja hin bilin og alt strekkið millum 		
bilarnar. Í minsta lagi ein vaksin stendur saman við børnunum.

•

Tvey vaksin standa aftan fyri hin bilin, annað teirra í heilt myrkum klæðum við ongum endurskini og hitt við endurskini.

•

Báðir bilarnir tendra billjósini.

•

Tey bæði vaksnu ganga ímóti børnunum, sum á henda hátt síggja, hvønn mun endurskinini gera.

•

Endurtak royndina, nú við fjarljósunum tendraðum.

•

Royndin kann eisini verða gjørd við súkklunum. Myrktklæddi persónurin leiðir súkkluna við ongum lyktum og
endurskinum.

•

Royndin kann verða endurtikin við ymsum sløgum av endurskinum, sum kunnu verða fest ymsa staðni á kroppinum.
Soleiðis ber til at síggja, hvørji endurskin síggjast best, og hvar frægast er at festa tey.

GG: Verður kanningin gjørd á einum staði við aðrari ferðslu, mugu børnini verða væl tryggjað við
endurskinsvestum og vaksnum fólki at halda eyga við teimum.

