
Verner Baltzer, TR på Timring Læringscenter, Herning Kommune 

Genopstiller til kredsstyrelsen og som kongresdelegeret. 

 

I hele mit lærerliv har jeg arbejdet på små skoler. Det var egentligt ikke noget bevidst 

valg, sådan blev det bare. Men jeg befinder mig godt med det. Nærmest som én stor 

familie. 

 

I størstedelen af mit lærerliv har jeg også været TR. Det var som sådan heller ikke 

bevidst, sådan blev det bare. Og også det befinder jeg mig godt med. 

I mit virke som TR har det altid haft høj prioritet, at mine kolleger skulle have så 

gode arbejdsvilkår som muligt, samtidig med at skolen skulle fungere optimalt - vi er 

jo nærmet som én stor familie. Og jeg synes også, jeg er lykkedes ganske godt med 

det - i hvert fald frem til 2013. Herefter har det mest drejet sig om at minimere 

bivirkningerne af Lov409. 

 

Ud over at være almindelig lærer er jeg også tilknyttet PLC som it superbruger, 

medievejleder, Meebook pilot og ansvarlig for den daglige drift af bibliotekssystemet 

Cicero. 

 

Gennem årene har jeg fået skudt i skoen, at jeg er arbejdsom, ambitiøs, 

kompromissøgende, pragmatisk, politisk ukorrekt, lyttende, idérig, 

lederaspirant……og det der er værre (eller bedre). 

 

Alt dette vil jeg efter bedste evne bringe med over i kredsstyrelsesarbejdet. Ikke 

nødvendigvis som én der er i forreste række, men måske mere som en slags 

arbejdshest eller terrier, en aktiv med- og modspiller. Jeg synes, det er vigtigt, at 

kredsstyrelsen har så bred en repræsentation som muligt, så kredsstyrelsen holdes 

bedst muligt opdateret på ”det, der rører sig lige nu.” i det omfang det er relevant for 

de temaer, der er på dagsordenen i kredsstyrelsen, vil jeg kunne bidrage med info fra 

de studiekredse, fora og møder, jeg deltager i i kraft af de funktioner, jeg har på 

skolen. 

 

Stemmer I på mig, lover jeg, at jeg vil bidrage med engagement og interesse, med 

hjerte såvel som fornuft, og løse de opgaver der hører med til arbejdet i 

kredsstyrelsen efter bedste evne. 


