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Kære skolebestyrelse 

 
Den 5. oktober er det Lærerens Dag. 
 
IBIS, Skolelederforeningen, Skole og Forældre, Frie Skolers Lærerforening, Frie Skolers Ledere, Dan-
ske Skoleelever, Lærerstuderendes Landskreds og Danmarks Lærerforening håber, I vil være med til 
at markere den internationale Lærerens Dag på jeres skole. Den 5. oktober falder i år på en søndag,  
så vi foreslår, at man markerer dagen mandag den 6. oktober 2014.  
 
Flere og flere skoler, elever og forældre fejrer deres lærere på Lærerens Dag. En del af festlighederne 
fra de tidligere år er foreviget med billeder og videoklip på facebook-siden for Lærerens Dag.  
 
Verden over fejres lærere den 5. oktober, fordi lærernes betydning er uvurderlig og har en Samfunds-
mæssig værdi, som skal værdsættes. I Danmark ønsker de otte organisationer i fællesskab at sætte fo-
kus på vigtigheden af lærerarbejdet, som er med til at udvikle og forme fremtidens borgere, og som i 
udviklingslandene desuden spiller en vigtig rolle i bekæmpelse af fattigdom.  
 
Manglende læse- og skrivefærdigheder er en begrænsning for mere end 120 millioner unge på ver-
densplan. Derfor forsøger en række organisationer gennem kampagnen Unite for Quality Education, 
herunder IBIS, DLF og den internationale lærerorganisation, Education International, at sætte fokus 
på, at alle børn skal i skole, og at kvaliteten af deres skolegang skal forbedres. 
 
På facebook-siden for Lærerens Dag vil der fra september være elektroniske postkort, badges mv., som kan deles.  
 
På hjemmesiden www.laererdag.dk, som er den officielle danske side for Lærerens Dag, kan man gratis 
hente plakat og folder, som kan printes og hænges op/deles ud. På hjemmesiden findes endvidere infor-
mation om Lærerens Dag i Danmark og resten af verden, ligesom det er muligt at købe æblenåle og post-
kort til lærerne som et symbol på anerkendelse af deres arbejde. Nåle og kort koster 20 kr. pr. stk. (ved køb 
af min. 10 stk.). Overskuddet går til IBIS´s arbejde for en bedre skolegang til børn i Sierra Leone.  
 
Vi håber, I har lyst til at markere dagen og fejre jeres lærere på Lærerens Dag, og vi opfordrer jer til at 
dokumentere jeres aktiviteter og lægge billeder, videoklip, links til artikler mv. ud på Lærerens Dag  
facebook-siden som inspiration for andre.  
 
Har I lyst til at skrive om dagen og jeres fejring i den lokale presse, hjælper vi gerne med udarbejdelse 
af pressemeddelelse.  
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