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Jeg hedder Sidsel og bor på en nedlagt landejendom på Tuse Næs. 

Jeg er startet som dagplejer i august 2019 og har nogle dejlige børn i min dagpleje. 

Midt i den ene længe har vi indrettet et trygt rum i hjemlige rammer, hvor dagplejen dagligt holder til. Rummet er inddelt i små 
zoner, hvor det enkelte barn kan hygge sig med f.eks. tegning, kigge i bøger på madrassen, lege med køkken eller bare at 'være 
og kigge ud ad vinduet. Gennem en bred gang finder man skifterum og et køkken, hvor jeg dagligt tilbereder sund og varieret 
mad til børnene. Mine indkøb er økologiske; men jeg er ikke fanatisk. Jeg tænker meget i genbrug, madspild og re-cycling af alt 

Om sommeren henter vi mange råvarer fra vores køkkenhave - ærter, gulerødder, rødbeder, kartofler, bær mv. Her kan I 
forældre ofte finde os med jordbærsaft rundt om munden… - og så har vi haven fyldt med dejlige æble- og pæretræer, som vi 
også nyder godt af lidt senere på året. 

Vi sætter stor pris på at kunne komme ud hver dag. Vi kan gå lige ud til åbne marker, hvor vi kan kigge på grise, køer, får, heste 
osv. Og mon ikke vi møder en traktor eller bus på vores vej. Vi har også små bakker, som vi kan løbe på og når sneen falder, står 
den på kælketure. 

Vi ser på træer, småkryb, blomster og finder ting, vi kan balancere på, eller vandpytter, vi kan hoppe i - alt efter vejr og årstider. 

VI HAR IKKE TRAVLT, MEN HAR TID TIL FORDYBELSE PÅ VORES VEJ. 

Vores dagpleje-have er overskuelig og tryg. Her kan vi bl.a. gynge og køre på scooter. Vi vil ofte være at finde her ved 
afhentning, og her nyder vi også tit vores mad. 

Jeg arbejder på, at barnet føler sig trygt og får en masse nærhed og omsorg i et enkelt børnemiljø. Vi skal gerne kunne kramme 
en masse samt grine og synge sammen.  

Jeg arbejder med en åben og ærlig kommunikation og mener, at forældre først er rigtigt glade og kan slappe af, når de kan se, 
barnet trives. Når man trives, kan man lære. 

En fast dag om ugen er vi i legestue. Her lærer vi de andre børn og dagplejere at kende. Barnet afleveres og hentes i legestuen. 

Vi arbejder med Sprogkasketten, hvor fokus er sproget. Vi motiverer børns nysgerrighed til fortælling og samtale, f.eks. via sange 
eller bøger. Vi styrker børnene sansemotorisk, øger deres selvværd og skærper deres opmærksomhed. 

Jeg bor sammen med min mand, som er selvstændig tømrer. Vi har en dreng hver, fra år 2000 og 1997 (og er blevet 
bedsteforældre i 2018). Sammen har vi endnu en dreng fra 2004 og en pige fra 2006. De 3 yngste bor hjemme. Her damper af 
teenager! 

I skrivende stund (nov. 2019) bor børnenes bedsteforældre her også, i en separat lejlighed (de venter på at kunne flytte) og vi 
håber selv snart at kunne flytte ind i vores hovedhus (pt. bor vi også i længen, som vi har total renoveret). Derfor kan det godt 
rode lidt med diverse murbrokker osv.; men det varer til alt held ikke så længe mere. 

Vi har en hund, 2 katte som bor ude, 4 høns og nok også en lille mus. 

Jeg er født i 1972, uddannet beklædningsdesigner, men har kun arbejdet få år i branchen. I et par år har jeg arbejdet i køkkenet i 
en vuggestue, og 10 år i et børnetøjsfirma, hvor jeg bl.a. stod for firmaets webshop.  

Jeg sprang til, da jeg så, man søgte en ny dagplejer på Tuse Næs. Her var muligheden for at arbejde sammen med børn i den 
skønneste og mest givende alder- en beslutning, jeg aldrig har fortrudt. 

Hvis ovenstående har vakt jeres interesse, er I meget velkomne til at komme og besøge os og spørge løs. Hvis I har spørgsmål, 
kan I også skrive eller ringe til mig. 

 

De bedste hilsner fra Sidsel 

Sidsel Nygaard Woxholt, Markeslev Huse 4, Tuse Næs, 4300 Holbæk. Mobil 51723352, mail: sidw@holb.dk  
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