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Tanja Becker
43
Souschef
Ersted
Samboende med Wagner
Lea på 19 år og Dicte på 13
Esbjerg

Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?
At de kunne tilbyde, netop de arbejdsopgaver, jeg brænder for.
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum?
At man har modet til at tænke i utraditionelle løsninger, der giver menig i forhold til opgaven.
Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
At drømmen om ”Frirummet” bliver til virkelighed.
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum?
Jeg brænder for mit arbejde og lægger meget energi i at gøre mit bedste for den enkelte og gruppen af
borgere.
Hvad optager dig meget lige nu?
Implementeringen af den nye folkeskolereform og ”fremtidens dagtilbud”.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Der er mange bøger, der har gjort et stort indtryk på mig bl.a. ”Vindens skygge” af Carlos Ruiz Zafón.

Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Der er meget musik, der bevæger mig bl.a. Ave Maria med Andrea Bocelli
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Picassos skitsetegning ”Mother and child”.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
”The reader” – fordi den giver indsigt i menneskets drivkraft og uforudsigelighed og dermed betydningen
af ydmyghed i forståelsen af den anden.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Det er et meget stort spørgsmål, og bliver derfor et højtravende svar – men at være tro mod mig selv, at jeg
evner at være den mor, partner og medmenneske, som jeg drømmer om at være, og at jeg er i
overensstemmelse med at give slip på livet, når tiden kommer.
Hvad laver du i fritiden?
Er sammen med min familie, venner, læser, slapper af, laver mad osv.
Hvordan holder du dig i form?
Løber og styrketræner i perioder.
Hvad er din livret?
Mad, mad og mad.
Hvad kan gøre dig glad?
Et venligt smil.
Hvad kan irritere dig?
Ufleksible systemer og mangel på storhed og så lige avocadoer – de er nærmest utilregnelige, i måden de
modner på.
Hvem beundrer du mest?
Jeg beundrer mange mennesker for meget forskellige ting, men Susan Hart har gjort et stort indtryk på mig,
for hendes bidrag til forståelsen for menneskets kognitive og emotionelle udvikling i samspil med andre.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Det er aldrig noget, jeg tænker over - sætte dem i banken og besinde mig.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
At være ydmyg før man giver andre et godt råd.

