
1

Resumé
Healthy Kids Academy er et 10 ugers forløb for børn og unge med 
fokus på forebyggelse og behandling af overvægt og psykisk -mistrivsel. Denne 
evaluering er baseret på det første holds resultater.  

Evaluering af Healthy Kids Academy

MINIPILOT
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Healthy Kids Academy har succesfuldt gennemført et 
minipilotprojekt, som har forløbet sig over 10 uger i perioden 
april – juni 2017. Der har deltaget fire børn i projektet, og 
de har alle oplevet en bedring i deres generelle trivsel og er 
kommet ned i vægt. 

Healthy Kids Academy repræsenterer en helhedsorienteret tilgang 
til behandling af overvægt og psykisk mistrivsel blandt børn, hvor 
børnenes familie i høj grad inddrages i akademiets sundhedsfrem-
mende tiltag. Dette har eksempelvis været familietræning, under-
visning i hensigtsmæssige spisevaner og sund kost samt fælles 
madlavning. 

Familiemedlemmer har taget de nye og sundere vaner til sig i takt 
med forløbet, og de fleste af forældrene har endda selv opnået 
et stort vægttab. Denne helhedsorienterede tilgang har således 
vist sig at være udbytterig i dette minipilotprojekt, og forældrene 
har udtrykt en stor glæde for både deres barns udvikling og deres 
egen udvikling som familie.  
                                                                
Healthy Kids Academy har vist sig, at have en styrke i sit brede 
fokus på børns sundhed, hvor der både inddrages psykiske og 
fysiske faktorer i behandlingsarbejdet. I den følgende evaluering 
vil børnenes resultater præsenteres løbende. Resultaterne kan 
forstås som en understøttelse af Healthy Kids Academy som en 
effektiv sundhedsfremmende indsats imod overvægt og sociale 
udfordringer blandt børn. 

Introduktion til Healthy Kids Academy’s minipilot projekt    

Det er Healthy Kids Academy’s grundlæggende overbevisning, at et overvægtigt 
barn i mistrivsel optimalt set kan hjælpes, hvis familien også inddrages i behandlingen, 
idet usunde vaner og mestringsstrategier ofte tilegnes fra hjemmet. 

Litteraturliste 
Hemmingsson, E. (2014). A new model of the role of psychological and emotional distress in promoting 
obesity: conceptual review with implications for treatment and prevention. Obesity Reviews, 15(9), 769-779. 
Thomsen, P., & Bjerregaard, C. (2016). Det handler om at fodre din søhest.
Wansink, B., Payne, C. R., & Chandon, P. (2007). Internal and external cues of meal cessation: 
The French paradox redux?. Obesity, 15(12), 2920-2924.
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Der deltog i alt fire børn på minipilotprojektet, som enten var 9 eller 
10 år. Samtlige af børnene var overvægtige og havde forskellige 
sociale og psykiske udfordringer. Heriblandt led nogle børnene af 
angstrelaterede problematikker og opmærksomhedsforstyrrelser. 
De havde alle en målsætning om at tabe sig, og få det bedre med 
dem selv. Der vil dog kun fremgå tre af børnenes resultater fra 
forløbet frem for fire. Årsagen til dette er, at én af deltagerne havde 
store udfordringer på skolefronten i forbindelse med hans autisme, 
og havde ikke været i skole over en 2-årig periode. Hans forløb blev 
derfor tilrettelagt efter at øge hans timer uden for sit hjem. Dette 
lykkes på forløbet, hvor han deltog i Healthy Kids Academy’s forløb 
relativt stabilt.  

Forældrene til børnene på minipilotprojektet repræsenterer et bredt 
spektrum af forskellige arbejdsmæssige baggrunde og familiekon-
stellationer. Nogle af forældrene kan betegnes som ressourcestærke 
med økonomisk givende jobs. Andre forældre havde et mindre 
økonomisk råderum med fx faglærte jobs, førtidspensionist eller 
hjemmegående. Derudover var én af mødrene enlig forsørger, og 
havde således eneansvaret for barnet. 

I samarbejdet med forældrene har Healthy Kids Academy erfaret, at 
akademiet er velegnet til mange forskellige familiekonstellationer 
– både dem med mange ressourcer og dem med få. Overordnet 
arbejdes der hos Healthy Kids Academy med en stor opmærksomhed 
på at lære den enkelte familie godt at kende, og tilpasse kommu-
nikationen og tiltagene således, at den matcher med den enkelte 
families behov og ressourcer. Dette er med til at skabe de optimale 
forudsætninger for familiens udbytte af forløbet. 

Præsentation af holdets deltagere
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Figuren skildrer de fire overordnede indsatsområder som Healthy 
Kids Academy arbejder ud fra. Disse områder interagerer og 
overlapper med hinanden med målsætningen om at sikre trivsel 
og en sund vægt hos barnet. Inddragelse af familien indgår på alle 
fire indsatsområder. I det følgende skildres resultaterne og de er 
inddelt i de fire kategorier.

Resultater på Healthy Kids Academy fire indsatsområder

Læring

Kost
Sikring af 

børns trivsel 
og varerigt 

vægttab
Motion

Mental
træning
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Motion
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Hos Healthy Kids Academy står den på hyppig motion for børnene 
i løbet af skoledagen. Der veksles imellem styrke- og konditionstræ-
ning i form af ’Crossfit’ og Yogaøvelser som er styrkende i forhold 
til balanceevne og kropsbevidsthed. Derudover har børnene også 
været præsenteret for den israelske kampsport ’Krav Maga’, som bl.a. 
har givet børnene en række redskaber til at kunne forsvare sig selv. 
Træningsformene har vist sig, at have en positiv effekt på børnenes 
selvværd, og har været med til at give dem en oplevelse af at være 
stærke og rykke deres overbevisning om, hvad de fysisk er i stand til. 

Overvægtige børn kan ofte være præget af en lav selvfølelse, 
hvilket kan modarbejde deres træningsindsats. Såfremt et barn tror 
mindre på sig selv, kan det således have svært ved at presse sig 
selv fysisk. Dermed opnås der ikke de ønskede resultater i forhold 
til vægttab og øget selvtillid. Dette er et område som underviserne 
på Healthy Kids Academy arbejder med stor opmærksomhed på. 
Der undersøges løbende hvilke følelser og tanker der begrænser 
barnets træningsindsats.  

Både under Crossfittræningen og Yogaundervisningen har der 
været fokus på børnenes selvbillede, som ofte har været præget af 
tanker om at ’jeg kan ikke’ og en gennemgående præstationsangst. 
Disse træningsformer har været en glimrende indgangsvinkel for 
underviserne til at styrke børnenes selvtillid, og en mulighed for at 
udfordre børnenes negative tanker om dem selv.

Under forløbet på 10 uger blev børnene mere bevidste på deres 
egne tankemønstre i forhold til træning, og tilegnede sig løbende 
nogle andre mere hensigtsmæssige tanker om dem selv via bl.a.  
samtaler med underviserne på forløbet og ikke mindst løbende  
succesoplevelser i forbindelse med træningen. Overordnet har 
børnene udtrykt en øget tro på dem selv gennem forløbet. Som  
deltageren Malou beskriver, at hun har lært: 

”Jeg kan mere end jeg troede 
            og Jeg tror mere på mig selv”. 

Motion

fortsættes ...
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Det anses som en stor styrke hos Healthy Kids Academy, at der 
arbejdes på at modificere børnenes tanker om dem selv i retningen 
af mere positive via træningen. Dette har bl.a. afsæt i, at dette 
fokus potentielt kan bidrage til, at de forsat ønsker at være aktive i 
hverdagen efter et afsluttet forløb hos Healthy Kids Academy, idet 
de er styrket i at håndtere begrænsende eller hæmmende tanker 
om dem selv.   

Børnene ankom med forskellige udgangspunkt for deres fysiske 
form, hvilket kan forklare forskellen i deres resultater. De har alle 
dog oplevet en forbedring af deres fysiske form på baggrund af 
forskellige fysiske test (se tabel 1). På Healthy Kids Academy tilbydes 
børnene og deres forældre adgang til træningsholdene seks måne-
der efter et afsluttet forløb. Således skaber Healthy Kids Academy 
nogle gunstige vilkår for at børnene og deres forældre fremadrettet 
kan fastholde en aktiv tilværelse med masser af motion.  

I en besvarelse på et evalueringsspørgsmål ”Hvilke vaner fra Healthy 
Kids Academy vil jeg bruge fremadrettet” har alle børnene svaret, 
at de forsat vil træne. Derudover giver børnene udtryk for, at deres 
styrker bl.a. er egenskaber som forbindes med fysisk aktivitet så 
som; fysisk styrke, løbe, lave nye øvelser til træning. Således har bør-
nene alle oplevet en succesoplevelse ved indsatsområdet motion.  

Empirisk belæg

Børnenes træningsresultater på 10 uger

Træningsresultater på baggrund af fysiske test  Forbedringer i procent 
Anna + 61 % 
Alberte  + 16 % 
Malou  + 10 % 

Motion
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Kost
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Kost er det andet af de fire indsatsområder hos Healthy Kids Aca-
demy. Her rettes der fokus på børnenes forhold til mad med emner 
som mæthedsfornemmelse, bevidsthed omkring spisning, sund 
kost m.m. En vigtig målsætning hos Healthy Kids Academy er, at 
styrke barnet i at kunne regulere deres eget madindtag alt efter 
hvad de fysiologisk set behøver, således at de ikke indtager mere 
end nødvendigt.  

Der arbejdes dermed ikke ud fra en restriktiv eller kontrolleret 
tilgang til mad, men derimod bestræbes der på at gøre børnene 
mere bevidste på deres egen appetit og mæthedsfornemmelse. 

Forskning tyder på, at personer der spiser 
efter indre mæthedssignaler har en sig-
nifikant større sandsynlighed for at være 
normalvægtige end personer som er styret 
af ydre signaler om mæthed. Ydre signaler 
kan fx være at ens tallerken er tom eller 
man stopper når man tror andre vil være 
mætte (Wansink et al., 2007). 

Det er netop derfor der bestræbes på at 
gøre børnene i stand til, at bedre kunne 
lytte deres indre signaler og følelsen af 
mæthed. 

Derudover har begrebet ’restriktiv spisning’ også vist sig at have en 
problemskabende effekt på ens madindtag. Når børn oplever, at 
der er bestemte madvarer, som absolut ikke må indtages kan dette 
trigger hjernen til at indstille sig på, at den må have den ’forbudte 
madvare’. Restriktiv spisning kan således have den modsatte effekt 
på et langvarigt vægttab, idet hjernen modarbejder ens adfærd. 

På Healthy Kids Academy lærer børnene at mærke deres egen sult 
inden for nogle guidende retningslinjer (se tekstboks til højre). Der 
anvendes således ikke stringente madplaner til børnene om, hvor 
mange gram de må indtage eller madvarer der er forbudte.

Børnene på minipilotprojektet har vist sig, at have forskellige til-
gange til mad, hvilket underviserne har været opmærksomme på. 
Nogle af børnene havde en tendens til såkaldt ’trøstespisning’, hvor 

Kost

Eksempler på retnings-
linjer til en sund og 
balanceret kost

1 portion aftensmad 
60 gram slik om ugen 
Begrænset indtag af fastfood 
Tallerkenen skal bestå af 50 procent
grøntsager

fortsættes ...
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barnets indtag af mad steg i takt med, at de oplevede ubehagelige 
følelser. Andres spisevaner var mere præget af en ubevidst indta-
gelse af mad, hvor barnet eksempelvis har været vant til at spise 
foran opmærksomhedstagende medier såsom fjernsynet. Her blev 
der i mindre grad lagt mærke til, om man var mæt eller ej. Hver 
dag til frokost var der fokus på at modificere børnenes individuelle 
madvaner til nogle af mere hensigtsmæssig karakter. Følgende to 
øvelser er eksempler på dette: 
 
Ovennævnte fokus på kost og anvendte øvelser har vist sig at 
have en positiv indvirkning på børnenes madindtag og valg af en 
sundere kost. Et barn på Healthy Kids Academy har udtrykt ”Jeg 
vil huske at mærke min krop/følelser og mad er ikke løsningen på 
tristhed” Dette kan ses på deres vægt, hvor alle børnene har ople-
vet et betragteligt tab i både vægt og centimeter. Dette fremgår i 
nedenstående tabel. 

 

 

 Resultater  Centimetertab  Vægttab 
Alberte  - 34,5 centimeter  -5 kg (-6,1 total fedt)
Anna  - 33 centimeter  -4,2 kg (-3,8 total fedt) 
Malou  - 20,4 centimeter  -2,1 kg (-3,9 total fedt) 

Kost
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Mental træning
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fortsættes ...

Kost og motion er vigtige parametre i behandlingen af overvægt. 
Dog er det også vigtigt, at undersøge de bagvedliggende faktorer, 
som kan bidrage til et øget indtag af mad, inaktivitet og mistrivsel 
blandt børn. Hos Healthy Kids Academy rettes der således fokus 
på håndtering af de psykiske og sociale udfordringer, som børne-
ne oplever i deres dagligdag, som potentielt har bidraget til en 
overvægt. Dette gøres via indsatsområdet ’mental træning’, hvor 
der arbejdes på, at gøre barnet mere bevidst på egne følelser og 
handlingsmønstre via forskellige øvelser, samtaler med voksne, 
meditation og undervisning i forskellige temaer. 

Der gives løbende feedback til forældrene om barnets behov og 
eksisterende tanke- og adfærdsmønstre, som underviserne løben-
de bliver bekendt med hos det enkelte barn. Denne feedback har 

til hensigt, at gøre forældrene klogere på deres eget barn, 
og dermed klæde forældrene bedre på til at kunne støtte 
deres barn på de områder, hvor barnet er særligt udfordret. 

Overvægtige børn kan ofte lide under en lav selvfølelse, og 
følelser af at være anderledes eller være mindre værd end andre 

normalvægtige børn. Lavt selvværd blandt børnene er et 
område Healthy Kids Academy har et stort fokus på, og der 
indgår mange tiltag som har til hensigt, at støtte børnene i 
at udvikle et større selvværd og at de tror mere på dem selv. 

Heriblandt har fortællingen om søhesten og myggen været 
anvendelig, som indgår i bogen: ”Det handler om at fodre din 

søhest” (Thomsen & Bjerregaard, 2016). 

Fortællingen giver børnene et mere anvendeligt sprog for deres 
indre oplevelser, og hvordan de hensigtsmæssigt kan håndtere 
de ubehagelige følelser og tanker, som hyppigt opstår hos børn 
i mistrivsel. Samtaler om hvordan menneskets indre instinktive 
følelsesliv fungerer har givet børnene en større forståelse for, 
hvorfor de selv i udfordrende situationer reagerer, som de gør, 
og vigtigheden af at være god ved sig selv. Det, at være god ved 
sig selv, var desværre en stor udfordring for mange af børnene. 
I denne forbindelse har der været fokus på at børnene skal blive 
skarpere på deres egne følelser og selvbillede, og hvorledes de i 
tilfælde af svære situationer/følelser kan anvende mere hensigts-
mæssige coping-strategier end overspisning, fysisk inaktivitet og 
social isolation. 

Empirisk belæg
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Empirisk belæg

Hvad har Healthy Kids Academy lært mig? 
”At tale om mine følelser”, ”Jeg kan lide mig selv meget bedre”, ”at sige pyt”, ”at jeg tør meget mere” m.m.

Hvilke vaner fra Healthy Kids Academy vil jeg bruge? 
”Tage kærligt hånd om alle mine følelser”, ”være positiv”, ”vende negativ til positiv”, 
”Huske at mærke at min krop/følelser og mad er ikke løsningen på tristhed” m.m.  

Børnene er derfor blevet undervist i at kunne håndtere svære følel-
ser ved eksempelvis at spørge om hjælp hos venner eller voksne, 
give sig selv et pusterum før der reageres på vrede følelser m.m.  

                                                                                                                                        
Mental træning er et område hvor børnene i minipilotprojektet 
virkelig har rykket sig i en positiv retning. Alle børnene har udtrykt 
en oplevelse af at de kan mere, at de har nemmere ved at rumme 
egne følelser og åbne sig op til andre omkring dem. Dette anses 
som en succes af Healthy Kids Academy og ikke mindst for børne-
ne og deres familier. Følgende citater er udvalgt fra tre deltagers 
evalueringsbevarelse

Forældrene har også oplevet en stor udvikling i deres børns trivsel. 
I en besvarelse på evalueringsspørgsmålet: hvilken udvikling har 
du/I oplevet hos dit/jeres barn de sidste 10 uger? har en forælder 
skrevet følgende: 
”Udover det fine vægttab så har jeg nu en datter der ikke længere går i ’sort humør-
mæssigt’ i lang tid af gangen og som gerne vil bevæge sig fordi hun har fundet ud af 
at hendes krop kan mere en hun tror”. 

En øget trivsel fremgår således også i hjemmene. Flere positive 
beskrivelser af børnenes udvikling i deres psykiske trivsel fremgår i 
et senere afsnit vedrørende udtalelser fra forældrene. 
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Læring
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På Healthy Kids Academy er læring det fjerde indsatsområde. På 
dette område lægges der en indsats for, at børnene ikke kommer 
bagud med deres lektielæsning og undervisning. Børnene har 
derfor ugentlig haft undervisning af en ekstern folkeskolelærer. 
Dette har bidraget til, at børnene har haft en tilknytning til deres 
skoleliv, og ikke falder i niveau i forhold til deres klassekammerater 
under forløbet. 

Derudover har alle deltagerne haft deres klasse på besøg. Det 
har overordnet været en positiv oplevelse, hvor barnet har haft 
mulighed for at vise deres hverdag hos Healthy Kids Academy 
til deres klasse. Dette håber Healthy Kids Academy kan hjælpe 
barnet i deres tilbagevending til deres normale skolehverdag efter 
et afsluttet forløb

Som tidligere nævnt er Healthy Kids Academy’s fire indsats-
områder interagerende, og øvelserne fra den mentale træning 
har sandsynligvis også haft en positiv indvirkning på børnenes 
lektielæsning. Under de 10 uger har personalet bag Healthy Kids 
Academy oplevet en øget tiltro blandt børnene i forhold til at kun-
ne løse skoleopgaver. Således kan det tænkes at de nye og mere 
hensigtsmæssige copingstrategier også vist sig at være behjælpe-
lig i læringssituationer for børnene. 

Læring
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Forældre 
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Som tidligere nævnt er medinddragelse af barnets familie gennem-
gående for Healthy Kids Academy’s fire indsatsområder. Forskning 
viser, at en manglende emotionel støtte fra familien er forbundet 
med overvægt blandt børn (Hemmingsson, 2014). Dette udgør 
årsagen til at familien i lige så høj grad må inddrages i sundheds-
fremmende indsatser som barnet må. 

Derudover vil barnets overvægt ofte være en afspejling af foræl-
drenes hverdagsliv i kraft af kost-og motionsvaner. Forældrene kan 
derfor have et behov for professionel hjælp til at kunne implemen-
tere de nye og sunde vaner, idet de typisk vil være ubekendte for 
forældrene selv. Denne hjælp skildres i nedenstående , som viser 
hyppigheden og indholdet af forældreinddragelsen.  
  

Medinddragelse af forældre 

Familietræning
to gange om ugen 

Forældre

Familiemadlavning 
og coaching 

med sundhedsfrem-
mende temaer

hver 2. uge

Gensidig 
mulighed for 

kontakt 
dagligt
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Forældre har mulighed for, at kontakte personalet hos HKA på 
daglig basis både over telefonen, Facebook, personlig henvendelse 
m.m. Ydermere tilbydes der familietræning to gange om ugen, hvor 
hele familien kan deltage. Samt madlavningskursuser og samtaler 
om forskellige temaer for familien. Denne hyppige kontakt har bi-
draget til, at der er blevet etableret et nært og tillidsbaseret samar-
bejde mellem personalet hos Healthy Kids Academy og forældrene. 
Dette anses som en fordel i implementeringen af de nye vaner i 
hjemmet.  

Hos Healthy Kids Academy understreges det ofte overfor forældre-
ne, at implementeringen af sunde vaner og behandling af over-
vægt hos barnet skal forstås som et fælles familieprojekt. Det er 
vigtigt at familien forstår at, det ikke kun er barnet skal ændre sig, 
men derimod hele familien. Dette kan bidrage til at, at barnet ikke 
oplever de står alene problemet. Adskillige udtalelser fra forældrene 
bekræfter at ovenstående budskab er modtaget af børnene foræl-
drene. Eksempler på dette fremgår i følgende forældreudtalelser, 
som er opdelt i tre temaer. 

Det har været fedt at arbejde med fælles mål og fælles aktivi-
teter. Det vil vi forsætte med 

Det vigtigste vi som familie har lært er viden og fysisk erfaring 
om at vi godt kan som familie løfte denne udfordring og hvis 
det bliver for svært ved vi hvor vi skal henvende os

Vi er blevet endnu mere bevidste om vigtigheden af kost og 
motion og vigtigheden af at vi gør tingene sammen som en 
familie

Mit barn er mere glad og positiv og føler dig fysisk stærkere og 
nyder at bevæge sig mere nu

Malou har været igennem en hård men sund udvikling. Hun 
har rykket sig rigtigt meget i forhold til hendes selvopfattelse, 
hendes tro på sig selv og hendes tro på at hun kan meget mere 

Fælles mission 

Gladere børn

fortsættes ...
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end hun tror. Troen på at hun er god nok som den hun er. Sam-
tidig har hun lært en masse omkring hendes krop, hendes kost 
og lært at få et sundere forhold til den mad hun spiser.

Vores forventninger er i den grad blevet indfriet. Allerede inde 
i uge 1 kunne vi herhjemme og Malous omgivelser mærke en 
markant forskel på Malou (en af børnene). Hun virkede meget 
gladere og gav også selv udtryk for at hun følte sig set og hørt 
på HKA.

Positiv oplevelse med implementeringen af de nye og sundere 
vaner 

Jeg har som forældre indset, hvad jeg har gjort forkert i for-
hold til kosten. Jeg har lært at håndtere vores konflikter på en 
anden måde.
 
Jeg synes at stemningen derhjemme er blevet meget bedre. 
Vi var i forvejen en humørfyldt familie, men havde mange 
diskussioner/konflikter. Det har vi meget mindre af nu. Og så 
er det sjovt at være sammen om noget motion så vi begge 
holder os i gang. 

Vi har fået det ud af det at vi er blevet bedre til at lytte til hin-
anden, at acceptere hinandens forskelligheder og grænser og 
at det er vigtigt at vi laver nogle ting sammen som familie om 
det så er motion eller madlavning.

Jeg tror det, vi har lært hos HKA, er en livslektie. Både mht. 
kost og motion, men også til den positive tankegang 

Vi er blevet endnu mere bevidste om vigtigheden af kost og 
motion og vigtigheden af at vi gør tingene sammen som en 
familie

Forældrene har fået tildelt en 
manual vedrørende en vejled-
ning og forskellige øvelser til 
at kunne fastholde den nye og 
sunde livsstilsændring, som 
er udarbejdet af Healthy Kids 
Academy’s tilknyttede psykolog. 
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I det følgende præsenteres der udtalelser fra forældre til børnene 
på minipilotprojektet.

”Vi har haft den bedste 5-stjernede oplevelse i HKA hos Lotte Søj-
borg og Malou. Det at lægge sit barn i andres hænder i 10 hårde 
selvudviklende uger har været en kæmpe kæmpe tillidsøvelse for 
os som forældre og heldigvis så holdt både barn, tillid og forældre 
til øvelsen. Undervejs har vi kommunikeret tæt og godt med de 
voksne i HKA. Vi og vores datter har ikke fortrudt et sekund. 

Det har været hårdt arbejde for alle i familien, men mest af alt for 
vores datter der har kæmpet og vundet så meget terræn for sig 
selv. Hun er så sej! Vi er blevet stærkere som familie ift. at arbejde 
mod fælles mål og det er dejligt at dele lysten til fysisk aktivitet 
sammen. Vi kan kun anbefale et ophold på HKA, det giver trivsel 
og selvtillidsboost fordi at kilo og negative tanker om sig selv bli-
ver skiftet ud med styrke og livsglæde.”

Forældres vurdering af forløbet på Healthy Kids Academy

Familien Ricken

FØR EFTER
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”Et fantastisk koncept hos skønne mennesker. I foråret blev min 
datter, Anna, ramt af angst. Hun turde ikke gå i skole og ville helst 
være hjemme og sammen med mig. Jeg kendte i forvejen til Lotte 
og hendes planer om Healthy Kids Academy og kontaktede hende 
derfor for at høre, om det ville være en god ide for Anna. 

Anna har til fulde nydt ugerne hos Healthy Kids Academy. Angsten 
er blevet mindre, og som en kæmpe bonus har vi fået ryddet godt 
og grundigt op i vores kostvaner og motionsvaner og har begge 
tabt os. Lotte og Malou er to ildsjæle, der lynhurtigt formår at af-
læse hvert barn, så der hurtigt opstår tillid og fortrolighed. Jeg kan 
ikke beskrive, hvor taknemmelige vi har været for dette forløb, og 
jeg vil på det varmeste anbefale sådan et forløb til ethvert barn, der 
kæmper med selvværdet, angsten eller vægten. 

Det giver grobund for gode vaner, både på det fysiske og psykiske 
plan, og det har gavnet os meget som familie.”

Familien Due

FØR EFTER
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”Vores datter Malou startede i HKA’s 10 ugers forløb, efter en lang 
periode hvor hun ikke trivedes i skolen. Hun havde mistet troen 
på sig selv og selvværdet var helt i bund. Hun var sjældent rigtig 
glad og havde generelt meget negative tanker om sig selv. Hun 
havde i forvejen trænet hos Lotte i 1,5 år så da hun fik chancen for 
at komme på akademiet tog vi imod den og vi har ikke et sekund 
fortrudt det.

Allerede efter kort tid mærkede vi herhjemme en markant ændring 
i Malous humør, hun blev gladere og mere positiv.

De 10 uger på HKA har givet Malou og også os som familie rigtig 
meget. Det har været hårdt arbejde for Malou at arbejde med de 
ting der er svære, men hun har igen fået troen på sig selv og lært 
at håndtere de udfordringer der kommer hen ad vejen meget bed-
re. Samtidig har vi fået opfrisket vores sunde kostvaner. 

Vi er taknemmelige for alt det HKA har givet Malou med på vejen 
fremad til et sundere liv med troen på den hun er.”

Familien Andersen

EFTERFØR



Hos Healthy Kids Academy er kerneopgaven, at der bidrages til at 
de deltagende børn trives i deres hverdag igen. Der arbejdes ud 
fra sloganet ’sunde børn bliver stærke voksne’, idet implemente-
ringen af sunde vaner skaber voksne i trivsel – både mentalt og 
fysisk. Med de positive resultater fra det første minipilotprojekt 
håber vi hos Healthy Kids Academy, at institutioner fremadrettet 
vil henvise overvægtige børn, og børn i mistrivsel til denne virk-
somhed. Healthy Kids Academys kerneopgave anses som væren-
de værdifuld både på et samfundsmæssig plan og ikke mindst 
for barnet selv og dets familie. Usunde vaner bliver sværere og 
sværere at ændre desto længere tid de har været anvendt af et 
menneske. Således er det nødvendigt, at indsatsen imod over-
vægt og mistrivsel blandt børn indtræffes hurtigt. Vi håber på, at 
få muligheden for at kunne støtte og hjælpe flere børn og deres 
familier i en sundere retning, og således forhindre at børn tager 
usunde vaner med ind i deres voksenliv. 

De bedste hilsner 
Healthy Kids Academy 
Teamet bag Healthy Kids Academy

healthyKidsAcademy.dk
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