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Juleglæden slipp... →

Dinna Balling er allerede godt kendt i Horsens, hvor hun bor. Snart bliver hun også et kendt ansigt
på Horsens HF og VUC. PR-foto
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DINNA Balling bliver den næste, der får titlen som rektor på en af Horsens
uddannelsesinstitutioner.

Den 48-årige cand. scient i matematik og datalogi skal nemlig overtage rollen som leder på Horsens
HF og VUC, efter stedets hidtidige rektor, Kim Sundbøl, har valgt at stoppe.
Detoplyser bestyrelsen for Horsens HF og VUC.
Det bliver dog ikke fremmed land, Dinna Balling skal navigere i.
For det første er hun kendt i Horsens, hvor hun med sine 19-årige børn bor sammen med sin mand,
Jørn Thestrup Schmidt, der er lektor på Horsens Statsskole. For det andet har hun snart 10 års
erfaring som leder fra et job som uddannelsesleder på Viby Gymnasium.
Dinna Balling, der blev udvalgt blandt 13 ansøgere, tiltræder den 1. august.
http://hsfo.dk/article/20130501/ARTIKLER/130509982
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- På Horsens HF &VUC har vi en unik mulighed for at give de unge uddannelsestilbud, som kan
tilpasses deres evner og behov og dermed sikre dem en god basis i livet og samtidig løse en vigtig
samfundsopgave, siger hun om sit kommende arbejde.
Juleglæden slipp... →
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