
 

DLF KREDS 12 | FRYDENDALSVEJ 24 | 1809 FREDERIKSBERG C | TLF: 33 29 78 11 | E-MAIL: 012@DLF.ORG | FKF.DK 

 
Frederiksberg, 21. september 2012 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Lærerens Dag skal fejres! 
 
Fredag den 5. oktober er den internationale Lærerens Dag. Denne dag fejres lærere 
verden over, fordi læreres betydning er uvurderlig og har en samfundsmæssig værdi, 
som skal værdsættes. 
 
”Pressen og politikerne bruger dagligt folkeskolen som en politiks kamppplads, og lærerne og 
børnehaveklasselederne hænges ud som et folkefærd, der ikke arbejder nok. 
Jeg er sikker på, at de frederiksbergske forældre sætter stor pris på den kæmpe indsats og 
kompetente undervisning, lærere og børnehaveklasseledere hver dag udfører i skolerne på 
Frederiksberg. Det er 5. oktober en god anledning til at markere,” udtaler formand for lærerne 
på Frederiksberg, Ane Søegaard. 
 
Dagen fejres på forskellig vis rundt i landet – på Frederiksberg inviterer Frederiksberg 
Kommunelærerforening lærerne til fredagscafe: 
 
”Det gør vi, fordi lærerne fortjener at blive fejret på deres dag. Frederiksbergs lærere arbejder 
hver dag ihærdigt for at levere god undervisning og sikre alle børn en god skoledag – det skal 
anerkendes!”, forklarer Ane Søegaard. 
 
I forbindelse med Lærerens Dag 2011 blev videoen ”Et æble til læreren” produceret; den er et 
eksempel på, hvordan dagen kan markeres – se den på www.laererdag.dk.  
 
”Lærerens Dag er en oplagt anledning til at markere og anerkende den store indsats, som 
lærere og børnehaveklasseledere på Frederiksberg yder hver eneste dag. Det kan man gøre på 
mange måder: giv et klap på skulderen, skriv et læserbrev til avisen, bag en kage til lærerne og 
børnehaveklasselederne, pynt lærerværelset med flag – kun fantasien sætter grænser”, siger 
næstformand for Frederiksberg Kommunelærerforening, Anja Løgtholt. 
 
Frederiksberg Kommunelærerforening opfordrer forældre og elever til at gøre lidt ekstra ud 
af Lærerens Dag fredag den 5. oktober, fordi de dygtige lærere og børnehaveklasseledere på 
Frederiksberg fortjener det! 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål kan rettes til Frederiksberg Kommunelærerforenings formand, Ane Søegaard på tlf.: 51 26 20 66 eller på 
mail: asoe@dlf.org 

  

http://www.laererdag.dk/

