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Den internationale Lærerens Dag den 5. oktober er efterhånden blevet en tradi-
tion på mange skoler, hvor lærerne fejres af forældre, elever, skolebestyrelser, 
ledere, kredse mv. Foreningen håber, at endnu flere skoler vil markere Lære-
rens Dag i år og opfordrer kredsene til at være med til at gøre dagen festlig. 
Den 5. oktober falder i år på en søndag, så organisationerne, der står bag kam-
pagnen, foreslår, at man markerer dagen mandag den 6. oktober 2014.  
 
Brev til skolebestyrelserne 

./. I lighed med tidligere er der sendt et brev til landets skolebestyrelser med en 
opfordring til at bruge dagen som en anledning til at anerkende lærernes ind-
sats. 
 
Lokale skolebesøg 

Anders Bondo Christensen og en repræsentant for IBIS besøger mandag den 6. 
oktober en skole i københavnsområdet. Den pågældende kreds er informeret 
om arrangementet. Kredsene opfordres til at overveje muligheden for at arran-
gere lokale skolebesøg den 6. oktober, evt. sammen med repræsentanter for 
forvaltningen eller lignende. 
 
Hjemmeside 

På den danske hjemmeside for Lærerens Dag www.laererdag.dk kan man hente 
plakat og folder, som kan printes ud og hænges op. Der er endvidere informa-
tion om kampagnen, ligesom man kan købe æblenåle og Lærerens Dag-
postkort – overskuddet går til IBIS’ projekt i Sierra Leone.  
 
Uddannelse af piger i Sierra Leone 

I år går indsamlingen og overskuddet fra salg af postkort og nåle til IBIS’ ar-
bejde i Sierra Leone. Her arbejder IBIS særligt for at give piger en uddannelse, 
der kan sikre dem en bedre fremtid. Læs mere om projektet på 
www.laererdag.dk Netop nu hærges Sierra Leone af en ebolaepidemi. Alle sko-
ler i landet er blevet lukket på grund af frygten for ebolasmitte, og landet er tæt 
på et sammenbrud. Forhåbentlig får man snart inddæmmet smitten af ebola, så 
elever og lærere kan vende tilbage til skolerne. Indsatsen bliver særlig vigtig i 
forbindelse med arbejdet med at få landet tilbage til normale tilstande. Forenin-
gen opfordrer kredsene til at støtte indsamlingen. 
 
Facebook-siden ”Lærerens Dag” 

Fortæl om lokale arrangementer på facebook-siden, gerne suppleret med bille-
der eller video, så den gode historie bliver spredt. Her kan man også finde et 
elektronisk badge, som kan sættes på profilbilledet, elektroniske postkort, som 
meget gerne må deles etc. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anders Bondo Christensen  Charlotte Rømer Engel 
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