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Månedens profil, maj 2013  
- Rasmus Bjerring Andersen 

   
Navn:  Rasmus Bjerring Andersen 
Alder:  34 
Stilling:  Folkeskolelærer 
Bopæl: Marie Curies Alle, Aalborg Ø 
Ægteskabelig status:  Gift med Anne Rasmussen 
Børn: Bertram 
Født og opvokset i:  Støvring 
 

 

 
 
Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?   
Jeg ville gerne have et job i nærheden i Aalborg. Desuden er jeg født og opvokset i Støvring, derfor havde 
jeg også lidt kendskab til Øster Hornum i forvejen. 
 
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum? 
Jeg kan godt lide, at rigtig mange forældre bakker op omkring forskellige initiativer. Det betyder meget for 
en skole at have indlevende forældre. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Jeg kunne godt ønske for Øster Hornum, at der var lidt bedre offentlig transport.  
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Byrådet skal bakke op omkring de forskellige initiativer, som hele tiden udtænkes i Øster Hornum. Det 
kunne fx være at støtte økonomisk med at videreudvikle området omkring Katbakken. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Der er rigtig mange ildsjæle i Øster Hornum. Det er vigtigt, at de nye tilflyttere bliver inddraget i dette, 
således at byen bliver ved med at være aktiv, og der fortsat kommer nye ideer på bordet; også når de 
nuværende ildsjæle bliver ældre. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Jeg prøver at være inspirerende for mine elever, således at de bibeholder deres nysgerrighed og lyst til at 
lære; også efter de har forladt Øster Hornum Børneunivers. Hvis eleverne trives, er sandsynligheden for at 
forældrene trives større. 



 2 

Hvad optager dig meget lige nu?  
Jeg er har været talsmand for de lockoutede lærere. Derfor har konflikten mellem DLF og kommunerne 
(KL) optaget meget af min tid. 
 
Under konflikten var det mig chokerende, at byrådet ikke i samlet flok tog afstand fra KL’s 
skræmmekampagne mod lærerne, hvori et af hovedelementerne var, at lærerne er dovne. At byrådet ikke 
også tog afstand fra ytringer som, ”at lærerne skal komme tilbage på deres grædende knæ” var mig også 
ubegribeligt. 
 
Det er vigtigt for mig, at vi her på den anden side af konflikten skal kunne drive en god folkeskole.  
Jeg er af den overbevisning, at et samarbejde mellem folkeskolens partnere er altafgørende. Her tænker jeg 
på lærerne, forældrene, skolens ledelse og ikke mindst beslutningstagerne i byrådet.  
 
Den opgave vi står overfor, kan kun løses ved, at alle parter lytter til hinanden.  
 
Lærerne, forældrene og skolens ledelse i Øster Hornum har gennem mange år vist, at de sagtens kan få 
samarbejdet til at fungere, og her efter konflikten håber jeg fortsat, at det vil være muligt. 
 
Jeg håber, at byrådet i fremtiden vil være med til, sammen med skolens lærere, forældre og ledelse, at drive 
en god folkeskole.  
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Det er meget forskelligt, hvor meget jeg får læst. Når jeg læser, ender det som regel med at være en 
historisk bog. Bøgerne ”Slagtebænk Dybbøl” og ”Dommedag Als” har gjort et stort indtryk på mig.  
Tom Buk-Swienty har formået at levendegøre disse begivenheder på en fremragende måde, synes jeg.  
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg har ikke ét musikværk, som har gjort ekstra stort indtryk på mig. Til gengæld har jeg rigtig mange gode 
oplevelser fra de forskellige koncerter, jeg har været til. En af de største må være Leonard Cohen i Fruens 
Bøge i Odense.   
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
The Famine Sculpture i Dublin. Den minder mig om, at vi skal være taknemmelige for det, vi har.  
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Det må være ”De andres liv” eller ”Schindlers Liste”. Begge film viser, hvor uhyggeligt nogle mennesker 
har levet. Og dette for ikke specielt længe siden og ej heller ret langt væk. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At mit arbejdsliv fortsat vil være udfordrende og spændende.  
Og så håber jeg selvfølgelig, at min familie og jeg vil trives og være lykkelige sammen.  
 
Hvad laver du i fritiden?  
Min fritid tilbringer jeg i høj grad sammen med min søn; gerne ude i naturen. Derudover nyder jeg at se en 
AaB-kamp - helst på Stadion, men alternativt i Tv’et.   
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg foretrækker klart motion med bold. 
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Hvad er din livret?  
Her vil jeg citere Lynge Jacobsen: Gratis mad og vin ad libitum. Skal jeg selv til kødgryderne, må det være 
en Guinness Stew. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Vi rejser gerne ud til steder, hvor der er noget at se på. Den største oplevelse må klart være vores ferie i 
påsken 2011, hvor vi tog til Island (se billedet). 
 
Hvad kan gøre dig glad?  
Det gør mig glad, når jeg når et af de mål, jeg har sat mig for. 
 
Hvad kan irritere dig?  
Det kan irritere mig grænseløst at diskutere med personer, der ikke lytter, men i stedet siger det samme igen 
og igen. 
Personer der ikke har tålmodighed til at vente på, at det bliver deres tur, kan også irritere mig en smule. 
 
Hvem beundrer du mest?  
Jeg beundrer de personer, som tør at stå ved deres ord og handlinger. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Dette spørgsmål har jeg stillet mig selv mange gange, og er aldrig kommet frem til at godt svar. Men det 
må blive noget med at rejse, gå lidt ned i arbejdstid og ellers nyde livet. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Tør at være Jer selv. Lad Jer ikke styre af andres normer og forventninger. 
 
 


