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Jeg hedder Ferida Skiljo og er født 1960. Jeg bor i et dejligt parcelhus - med god 

tilhørende have på en stille vej i Tuse. Her bor jeg sammen med min mand, der er gået på pension d. 01.07.2014. 

Mit hjem er husdyrfrit. Jeg har gode legemuligheder både inde og ude. Jeg har et legeværelse; men vi bruger det 

meste af huset til at lege i. For at styrke børnene motorisk bruger jeg ting, som børnene kan kravle op og ned på. Vi 

synger meget i hverdagen og danser og fjoller til musik. Vi øver farver, bogstaver og dialogisk læsning. Jeg har en stor 

lukket indkørsel med carport, hvor børnene kan lege med diverse legeredskaber, cykle m.m. Vi bruger også 

græsplænen, hvor der er rutsjebane og gynger. Vi bruger de grønne områder, som er i nærområdet, samt 

legepladsen for enden af vejen, som vi benytter os meget af. Her kan børnene rigtigt boltre sig. 

Jeg planlægger ikke mere, end jeg kan tilgodese, hvis et barn har brug for en stille og rolig dag. Jeg lægger vægt på 

enkelhed ro, og at tingene foregår på børnenes præmisser og i børnenes tempo. Det vigtigste for mig er, at børnene 

får en god start og føler sig trygge hos mig. 

I min dagpleje er der kostpolitik. Hos mig får børnene sund kost i de timer, de er hos mig. Jeg laver varm mad én 

gang om ugen og bager boller til børnene. 

Jeg mødes ofte med de andre dagplejere og børn, og vi er i legestuen 1-2 gange om ugen. 

Jeg har et godt samarbejde med kollegaer og ledelse og stræber efter at godt samarbejde med forældrene. 

Jeg har været dagplejer siden 1988 og er rigtigt glad for mit arbejde. Jeg er meget kærlig, omsorgsfuld, 

pligtopfyldende og loyal. Jeg forsøger at give børnene en god oplevelse, når vi leger, spiser, pusler m.v. Det er vigtigt, 

at tiden er vores egen, og at vi har tid både til de små og store oplevelser. For mig er det vigtigt at tilgodese hver 

enkelt barns behov samt at give børnene tryghed og nærvær. 

Jeg har selv to voksne piger fra 1981 og 1984. Jeg er også mormor til to piger, født 2009 og 2016. 

Hvis I vil høre nærmere, er I velkomne til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen  

Ferida Skiljo, Risvænget 13, Tuse, 4300 Holbæk. Mobil: 28 74 48 48. Mail: feski@holb.dk  
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