
5/10 firar vi Världslärardagen

Framtiden  
börjar i skolan

Utbildning är avgörande för att skapa långsiktigt 
hållbara samhällen där demokrati och jämställdhet 

råder. Lärare gör skillnad varje dag!
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Fota gärna hur ni firar 
och dela i sociala  

medier med hashtag  
#världslärardagen

Världslärardagen den 5 oktober är en dag för att hylla kollegor 
i Sverige och världen. Passa på att uppmärksamma lärarnas 
viktiga roll för att alla barn och ungdomar ska få den utbildning 
de har rätt till. Här är några förslag på vad ni kan göra  
på arbetsplatsen:

• Berätta för barnen/eleverna om att vi firar Världslärardagen.
• Fira med en fika på arbetsplatsen och prata om aktuella frågor.
• Dela material på skolan och i sociala medier.
• Ta kontakt med ditt ombud/styrelse för att skriva en insändare.

Delta i vår inspirationskväll med Haldis Holst, biträdande 
generalsekreterare i världslärarfacket Education International.

World Teachers’ Day instiftades 1994  
av FN-organet UNESCO. Varje år den  
5 oktober uppmärksammas dagen av 
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund 
och andra medlemsorganisationer 
i världslärarfacket Education 
International.
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