Öka badsäkerhet för barn med Kunskapstavlan

Snart är sommaren här och med den en efterlängtad badsäsong. En tid på året som för de allra flesta förknippas med glädje, värme och
roliga aktiviteter kring vatten, men som tyvärr kan bli någon annan förälders värsta mardröm. Kunskapstavlan® vill med sin nya tavla ”Barn
& Bad” förmedla livräddande kunskap med förhoppning om att lära ut vad du som vuxen ska göra för att förebygga att olyckan sker.
- Vi har båda egna barn. En drunkningsolycka är ett fruktansvärt skräckscenario som vi för alla föräldrars skull vill försöka förhindra.
Därför ligger vår nya tavla ”Barn & Bad” oss varmt om hjärtat. En tavla med ett viktigt budskap som förmedlar livsviktig och livräddande
kunskap, säger grundarna Jennie B Lindfors och Agneta Norlin.
Kunskapstavlan® har sedan 2016 släppt ett flertal samarbeten som gör stor skillnad på såväl individ som samhällsnivå, exempelvis
tavlorna ”HLR & Luftvägsstopp”, ”Våra Älskade Bin” samt ”Säsongens Grönsaker”. I januari i år lanserade Kunskapstavlan® även
Fjällsäkerhet.
- Vi har ett flertal spännande och viktiga samarbeten framför oss under året. ”Barn & Bad” är vår tredje livsviktiga tavla bara i år och i höst
släpper vi ytterligare livsviktig kunskap med en ny samarbetspartner. Där i mellan släpper vi ännu fler tavlor men med lättsammare
kunskap. Vi är så glada och exalterade över våra samarbeten och kommande nyheter, så håll utkik! Fortsätter Jennie B Lindfors.
Tavlan ”Barn & Bad” är framtagen i samarbete med Camilla Thurell och Life in Mind. Camilla har utbildat inom HLR och första hjälpen
sedan tjugo år tillbaka och har sedan 2010 drivit utbildningsföretaget Life in Mind, hon är även expert inom HLR i TV4 Nyhetsmorgon.
Camilla är i botten sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesi och har arbetat inom ambulanssjukvården. Hon har även
undervisat i simundervisning och babysim, badsäkerhet ligger henne varmt om hjärtat.
Tavlan ”Barn & Bad” lanseras den 25 mars och syftar till att lära dig som vuxen hur du ska agera kring vatten och barn med fokus på att
förebygga drunkningsolyckor.

Tavlan Barn & Bad
• Finns att köpa på www.kunskapstavlan.se
• Kommer i formaten 30 x 40 cm samt 50 x 70 cm
• Kostar 295 kr / 395 kr

Eko och Premium
Alla tavlor från Kunskapstavlan® signeras med ett handpräglat sigill vilket gör varje tavla unik. Tavlorna produceras på ett högkvalitativt 200 g/m2 matt papper som
både är åldersbeständigt samt miljömärkt med EU Ecolabel och FSC. Tavlorna trycks i Sverige hos ett Svanen certifierat tryckeri.
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