
Månedens profil, marts 2011 – 
Anders Frank 

   
Navn:  Anders Bredahl Frank 
Alder:  41 år 
Stilling:  Pædagogisk leder og souschef  
Bopæl: Villa i Aalborg 
Ægteskabelig status:  Gift med Anne Vibeke 
Børn: 2 drenge på hhv. 12 og 9 og en pige på 5 
Født og opvokset i:  Svenstrup  
 

 

 
 
Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?   
Et rigtigt spændende job med mange udfordringen og muligheder i Øster Hornum Børneunivers. 
 
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum? 
Jeg er ikke startet endnu, men efter at have mødt medarbejderne og bestyrelse for Børneuniverset kan jeg 
tydeligt fornemme et stærkt sammenhold i lokalsamfundet.   
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?  
Bedre offentlige transportmuligheder. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Ved at byrådet støtter Børneuniverset udviklingsmuligheder, mener jeg at vi kan vise en ny måde at tænke 
institution og skole i lokalsamfundene.  
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
 - så godt kender jeg ikke byen endnu 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Jeg håber at være med til at give børn og forældre et godt institutions- og skoletilbud.   
 



Hvad optager dig meget lige nu?  
Nyt job og det kommunale projekt med Fremtidens Folkeskole.   
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Mange – jeg læser en del. Efter et par år med faglitteratur i forbindelse med videreuddannelse, læser jeg for 
tiden en del af de skandinaviske krimier. Jo Nesbø’s forfatterskab om politimanden Harry Hole ligger på 
mit natbord for tiden.  
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Der er ikke et bestemt musikværk som fylder. Jeg går en del til koncerter, hovedsageligt indenfor den 
rockede genre. U2 koncerten i Horsens i August var en stor oplevelse.  
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Aros’ vartegn ”Boy” – en kæmpefigur af en dreng, flere etager høj og meget livagtig. Mest fordi mine børn 
talte om kæmpedrengen flere uger efter.  
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Avatar i 3-D var en fantastisk oplevelse.  
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
Et langt og lykkeligt liv med min familie.  
 
Hvad laver du i fritiden?  
Støtter børnene i deres fritidsaktiviteter, både som træner og børneformand i Aalborg Chang, hvor alle tre 
spiller fodbold. Praktiske Gør-det-selvprojekter på huset.  
 
Hvordan holder du dig i form? 
Cykler mountainbike, spiller fodbold i haven og løber lange ture.  
 
Hvad er din livret?  
Jeg fik en Weber-grill i 40-års fødselsdagsgave og siden har favoritten været grillet oksekød med tilbehør – 
helst serveret på en sommervarm terrasse.   
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Vinterferierne har de sidste år har været skiferie i Norge. Vores højdepunkt for ferie var sidste sommer, 
hvor vi besøgte familie og kørte rundt i Florida i en måned.  
 
Hvad kan gøre dig glad?  
Ofte små ting – at hverdagen fungerer og familien trives.  
 
Hvad kan irritere dig?  
Uduelighed og kø-mentalitet når nogle snyder sig ind i køen.  
 
 



Hvem beundrer du mest?  
De som gør en ekstra indsats.. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Helt sikkert give rundstykker til alle børn og personale i Børneuniverset. Og så ud og se verden med 
familien.  
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Når vi arbejder med børn og læring finder jeg inspiration i det gamle kinesiske ordsprog: 
Jeg hører og glemmer 
Jeg ser og husker 
Jeg gør og forstår 
 


