
Månedens profil, maj 2015 - 
Troels Møller Christensen 

 
Navn:  Troels Møller Christensen 

 
Alder:  41 

 
Stilling:  Skole- og dagtilbudsleder 

 
Bopæl:  Svenstrup J 

 
Ægteskabelig status:  Gift med Mette 

 
Børn:  2 

 
Født og opvokset i:  Frederikshavn (født), Hjørring (opvokset).  
 
 
Hvad har fået dig til at søge arbejde i Øster Hornum?   
1. Børneuniversets og lokalsamfundets gode rygte. 

2. Stedets størrelse og de unikke muligheder det giver at have børnehave, skole, SFO og SFO2 under 
samme tag. 

3. At jeg gerne ville være skole- og dagtilbudsleder – naturlig progression fra viceskoleleder, og gerne et 
mindre, velfungerende sted som Øster Hornum. 
 
Hvad synes du er godt ved at arbejde i Øster Hornum? 
1. Den lokale initiativlyst- og evne, samt opbakning til fællesarrangementer – det giver liv og dynamik 

2. At børneuniverset allerede ved skolereformens start var godt i gang med en række initiativer og ideer, 
der følger med reformen  

3. At der både er faglig og menneskelig stabilitet i personalegruppen og samtidig åbenhed over for nye 
initiativer og ideer. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at være borger i Øster Hornum? 
Ved ikke endnu. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Jeg oplever, at der allerede er ganske megen aktivitet og mange initiativer i gang. Men endnu mere 
samarbejde under overskriften ”Det Åbne Børneunivers” – dvs. samarbejde mellem børneuniverset og det 
lokale erhvervsliv, foreningsliv, kulturliv etc. 
 
Hvad optager dig meget lige nu?  
Arbejdet med at skabe en rød tråd i børnenes liv fra 0-16 års alderen, med udgangspunkt i skrivelsen ”Det 
gode børneliv”, der sammenfatter og overskueliggør Rebild Kommunes fælles dagtilbuds- og skolepolitik.  



Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Kritisk realisme (Roy Bhaskar m. fl.). Den reflekterende praktiker (Donald Schön).  
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
Flere af følgende kunstnere: Div. Leonard Cohen, Bob Dylan, Van Morrison, Rolling Stones, Allan Olsen. 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
Div. Kurt Trampedach, div. Michael Kvium, min svigerfars endnu ukendte værker. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
The Godfather.  
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?  
Balance og tilfredshed for alle i min nærhed og mig selv. 
 
Hvad laver du i fritiden?  
Bruger tid sammen med min familie. Synger rock, pop, soul i akustisk duo og trio. Kører mountainbike, 
spiller hyggefodbold. Læser aviser, magasiner og fagbøger. Ser gode serier, fx ”Mad Men” og 
”Homeland”. Ser dansk satire (fx Casper og Mandrilaftalen, Drengene fra Angora, Rytteriet, Klovn, 
Krysters Kartel) 
 
Hvordan holder du dig i form? 
Styrke-/koordinationstræning, mountainbiking, hyggefodbold. 
 
Hvad er din livret?  
Karbonader med kogte kartofler og Bernaise-sovs, burger med stegte kartofler, sushi. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier?  
Været i sommerhus i fx Lønstrup, Skagen, storbyferie i Berlin og København. Skitur. Badeferie i Syd-
Europa. Interrail.  
 
Hvad kan gøre dig glad?  
Mange ting; mine børn og min familie, når vi (mine kolleger og jeg) lykkes med det vi gerne vil – til glæde 
for børnene, samt stemninger og mennesker, musik, sport, satire. 
 
Hvad kan irritere dig?  
Folk, der har svært ved at se ud over egen næsetip. Folk, der ikke kan være konstruktive. Folk, der brokker 
sig over småting – vi har groft sagt udelukkende luksusproblemer i Danmark. 
 
Hvem beundrer du mest?  
Mine børn, min kone og min søster. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?  
Geare ned, have mere tid til mine børn. Hyre Danmarks bedste producer og indspille mine egne sange. 
Invitere dem, jeg elsker på en lang rejse. Give et stort beløb til Kræftens Bekæmpelse. 
 
 
 



Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?  
Behandl andre mennesker og dig selv ordentligt og godt. 
 


