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Vill du veta mer om VMA?
Besök www.vmahalland.se och välj ditt regionala område.

Filmen och spelet som
ökar kunskapen om VMA

VMA-signalen handlar
om allas säkerhet

Alla bör veta hur man ska agera när signalen för VMA, det vill säga Viktigt Meddelande till
Allmänheten ljuder. Genom filmen och spelet kan du som lärare på ett pedagogiskt, informativt
och kul sätt ge dina elever information om vad varnings- och informationssystemet VMA
innebär. I filmen får eleverna titta lite närmare på olika akuta situationer som kan skapa
störningar i samhället, som exempelvis gasutsläpp, allvarliga bränder och översvämning.
Genom filmens huvudperson får eleverna uppleva allvarliga situationer som kan uppstå
och lära mer om hur man bör agera i varje enskild händelse. När ni har sett filmen kan ni
tillsammans prata om vad ni har sett och vad man ska göra när signalen ljuder.

Varnings- och informationssystemet VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, används
för att snabbt nå ut till allmänheten med viktig samhällsinformation. När signalen ljuder
handlar det om att varna för olyckor och allvarliga händelser som riskerar att orsaka fara
eller störningar i samhället.

7 sekunders tut – gå inte ut!

Här får du några exempel på frågor och frågeställningar
som du och dina elever kan diskutera omkring

Vid utomhuslarm ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad,
under minst 2 minuter. Signalen kan kompletteras med information via telefon och sms.
Om du hör signalen eller får ett VMA-sms ska du genast gå inomhus och stänga dörrar,
fönster och ventilation.

• Vad betyder VMA?

Ytterligare information hittar du på:

• Vad ska du göra när du hör signalen?
• När behöver allmänheten varnas? Ge förslag på olika händelser.
• Hur får allmänheten reda på om något har hänt?
• Vad bör du göra då? Var får du mer information?
• Hur vet du att faran är över?
• Hur låter signalen när faran är över?
• När och hur ofta testas signalen?

VMA-SPELET ”En värld full av faror”
– ett spännande spel i att göra rätt

När eleverna har sett filmen är det dags att testa de nya VMA-kunskaperna i ett spel.
Miljön är hämtad från filmen för att skapa igenkänning och nu handlar det om att vara
snabbtänkt och göra rätt i de olika situationerna som uppstår för att samla poäng.
Vill man tävla kan man göra det både mot sig själv eller mot någon i klassen.

• Sveriges Radio Halland, P4
• Din kommuns webbplats
• Sveriges Television både på webbplats, Text-TV och som rullande text under sändning
• Ring 113 13
• krisinformation.se

30- 40 sekunders tut – faran över
En ihållande signal som är 30-40 sekunder lång meddelar att faran är över och så snart
det är möjligt går det även ut ett meddelande i berörd lokal kanal i Sveriges Radio P4.
Signalen testas fyra gånger om året, närmare bestämt den första helgfria måndagen i
mars, juni, september och december klockan 15.00.

