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Sinne Pedersen 

   
Navn:  Sinne Pedersen 
Alder:  58 
Stilling:  Skoleleder 
Bopæl:  Aalborg 
Ægteskabelig status:  Gift 
Børn:  2 samt to bonusbørn 
Født og opvokset i:  Født i Mou, vokset op i Brovst 
 

 

 
 
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum? 
Øster Hornum Børneunivers er en dejlig institution, der både størrelsesmæssigt og indholdsmæssigt. Kan 
tage hånd om hvert enkelt barn og skabe en rød tråd igennem børnenes barneliv. Samling af daginstitution 
og skole i en enhed giver bare bedre mulighed for at både forældre og børn oplever at der er sammen-
hæng. Og især når byggeriet står færdig og børnehaven er flyttet ind, bliver det helt ideelt. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Byrådet skal fortsat støtte borgerne i Øser Hornum i at have mulighed for at skabe et helt særligt samfund 
med sammenhæng og omsorg for hinanden.  
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Som leder af Øster Hornum Børneunivers kan jeg være med til at gøre stedet til et samlingspunkt – stedet, 
hvor børnefamilier oplever at høre til og blive mødt. 
 
Hvad optager dig meget lige nu?  
At være ny leder på Øster Hornum Børneunivers og at glæde mig til at byggeriet er færdigt, så vi kan 
komme det skridt videre i at samle børnene fra området et skønt og godt sted. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Bøger om Nielson Mandelas liv. 
 
 



Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Jeg er meget glad for mange slags musik, men god jazz generelt gør mig særligt glad. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
Den sidste film jeg har set, er ”Den hundredeårige, der hoppede ud af vinduet og forsvandt”. Det var en 
film, der både i handling og billeder gjorde et stort indtryk på mig. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
At jeg gør en forskel i både mit arbejdsliv og mit privatliv. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Jeg elsker at være sammen med min familie og ikke mindst de 4 børnebørn. Jeg er frivillig på spillestedet 
Skråen og nyder de meget forskellige arrangementer. Ellers camperer jeg og holder meget af at vandre, 
men helst i højderne.  
 
Hvordan holder du dig i form? 
Forsøger at dyrke lidt motion – fitness, løb og cykling. 
 
Hvad er din livret?  
En god bøf og et glas god rødvin. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Rejser sammen med min mand og et lille telt til steder, hvor vi kan tage vandrestøvler på og tage livtag 
med nogle bjerge af en vis højde. 
 
Hvad kan gøre dig glad?  
At blive spurgt af mit barnebarn: Mormor vil du ikke hente mig i børnehaven så vi kan tage op i cam-
pingvognen sammen. 
 
Hvad kan irritere dig?  
Når små ting bliver til problemer. 
 
Hvem beundrer du mest?  
Nielson Mendela. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Det jeg gør nu – arbejde, men rejse noget mere. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Lev livet nu og tro på at du kan og er noget. 
 


