
Healthy Kids Academy’s 
10-ugers forløb, tager pri-
mært afsæt i dit barn og dets 
udfordringer. Og I, som for-
ældre og eventuelle søsken-
de er med, som en meget  
aktiv spiller i forløbet.

I 4 uger skifter dit barn skoledagen 
ud med en hverdag på akademiet, 
hvor der er fokus på at styrke den fysi-
ske, mentale og  sociale sundhed. De  
sidste 6 uger af forløbet, står I som 
familie mere på egne ben, når jeres 
barn vender tilbage til egen skole 
igen. Vi er stadig i tæt kontakt i form 
af madlavningsaftener, temadage og 
fællestræning som sikrer, at I få den 
støtte og vejledning, I har brug for, 
til at fastholde de nye vaner og gøre 
dem til en naturlig del af jeres hver-
dag. 

Ifølge nye tal er hvert 5. barn i Dan-
mark overvægtig, og hvert 4. barn 
trives ikke i skolen. Dertil har rigtig 
mange børn lavt selvværd, og mang-
ler troen på, at de er gode nok, som 
de er. Konsekvenserne af, at børn ikke 
er i balance fysisk, mentalt og/eller 
socialt kan være en selvforstærken-
de negativ spiral, der påvirker barnet 
nu og her, men i særdeleshed også i 
fremtiden. 

Er du som forældre bekymret for dit 
barn? Og kender du til følelsen af, at 
uanset hvad du siger eller gør, så er det 
som om, at du ikke trænger ind til dit 
barn, så det forstår det? 

Måske har I som forældre og familie har 
prøvet rigtig mange forskellige ting, 
men aldrig rigtig lykkedes med f.eks. 
at få motion til at blive en naturlig del 
af hverdagen. Eller at spise grøntsager 
med nydelse? Eller minimere indtaget 
af fede og søde sager? Eller få jeres barn 
til at tro på sig selv?

Vi ved, at det ikke er nemt, at stå på si-
delinjen som forældre, og føle, at man 
ikke kan gøre nok for sit barn. Derfor 
har vi udviklet Healthy Kids Academy’s 
10-ugers forløb, som giver dit barn et 
boost på selvværds- og selvtillidskon-
toen, og giver jer forældre de værktøjer 
og den støtte I har brug for, for at fast-
holde de nye vaner og gøre dem til en 
naturlig del af jeres hverdag.

Healthy Kids Academy’s 
10-ugers forløb

Dit barn søger trøst i mad og overspiser 
til tider

Dit barn finder ingen glæde ved fysisk 
aktivitet

Dit barn bliver mobbet

Dit barn bliver udelukket af sociale 
sammenhænge eller trækker sig 

Dit barn føler sig anderledes
Dit barn er mere sur og trist end glad

Dit barn føler sig ensom
Dit barn har svært ved at få venner 

Dit barn vil ikke i skole 

Dit barn har et voldsomt temperament og 
reagerer kraftigt på forandringer

Dit barn taler negativt om sig selv, og tror 
ikke på, at det kan finde ud af noget

Dit barn tør ikke kaste sig ud i noget nyt 

Lotte Søjborg og Malou Pedersen, er idékvinderne og drivkræfterne bag Healthy Kids 
Academy. Lotte har med sine mange års erfaring indenfor træning en masse inspira-
tion til sjov og udfordrene træning, vaneændring og coaching .

Malou er en sand mester i et køkken, som elsker at lære mennesker at spise nærende 
og farverigt. Derudover er hun familiekonsulent med speciale i børns adfærd omkring 
mad.

INVESTER I 
DIT BARNS 
SUNDHED OG 
FREMTID NU

Kan du nikke genkendende til følgende:



Forløbet varer i alt 10 uger (4+6) plus 
opfølgninger efter forløbets afslutning  
De første 4 uger skifter dit barn skoledagen 
ud med en hverdag på Healthy Kids Acade-
my. Her vil dagen bestå af træning f.x. yoga, 
cross træning, madlavning, anderledes sko-
leundervisning, mentaltræning og medita-
tion. 

Formålet med opholdet på akademiet er, at 
dit barn oplever et boost og tilpas mange 
succesoplevelser, som gør, at det genfinder 
troen på sig selv og motivation til at fort

sætte livsstilen, når det kommer tilbage i de 
"normale" rammer, og næsten skal stå på 
egne ben.

I er dog ikke helt alene i processen, da vi 
ved, at det kan være en stor mundfuld at 
skulle ændre vaner og livsstil. Derfor mødes 
vi i de sidste 6 uger til fælles madlavning, 
træning, temadage og så vil dit barn også 
komme tilbage på akademiet nogle dage 
og få endnu et boost.

Vi har haft den bedste 5 stjernet oplevelse i HKA hos 
Lotte Søjborg og Malou. 
Det at lægge vores datter i andres hænder i 10 hårde selvud-
viklende 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 bliver skiftet ud med 
styrke og livsglæde.
Familien Ricken

Hvad kræves der af os som forældre 
og familie? 
At I prioriterer og investerer i jeres barn 
og familie i 10 uger, så vi kan give jer det 
boost og hjælp, I har brug for, får at I kan 
opretholde den nye livsstil også efter endt 
forløb.

At I er stærke rollemodeller, som går 
forrest og støtter jeres barn bedst muligt i 
processen, da vi ikke tror på, at det kun én i 
familien, som ”har problemet”, og derfor et 
det heller ikke noget, som kun én kan eller 
skal fikse - Det er et fælles projekt. 

Deltagelse i alle fælles madlavningsaftener, 
temadage og familietræninger*

*Vi har en forventning om, at I alle træner minimum 
2 gange om ugen, og ser gerne, I møder op til så 
mange familietræninger så muligt. Passer det over-
hovedet ikke ind i kalenderen kan stuegulvet, en tur i 
skoven, en fritidsaktivitet eller træning Your Healthy 
Life, hvor I har gratis træning hele forløbet, også være 
helt ok. Det vigtigste er, at alle i familien træner, og 
det bliver en naturlig del af jeres hverdag. 

HVOR:  Healthy Kids Academy, Vølundsvej 6E, 3400 Hillerød
PRIS:  12.500 kr - minimum egenbetaling på 8.500,-
KONTAKT:  Lotte Søjborg, kontakt@healthykidsacademy.dk eller ring på 6170 1055

Vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet i Hillerød, og søger løbende sponsorater, der kan være 
med til at finansiere dit barns ophold. Derudover arbejdes der på at få kommuner og større fonde 
til at støtte. Vi er sikre på, at vi sammen kan finde en økonomisk løsning, så jeres børn kan få en 
stræk fremtid.

healthykidsacademy.dk

Lotte Søjborg
Stifter af Healthy Kids Academy
kontakt@healthykidsacademy.dkVigtige datoer:   Se på healthykidsacademy eller KLIK HER

EFTERFØR

Hvad får vi med herfra?
Et barn der tror mere på sig selv
Et barn der er glad og stærk, indeni og udenpå 
Et barn og en familie i større balance – fysisk, mentalt og socialt
En fælles referenceramme som gør, at de nye vaner integreres på familieplan 
med forståelse og motivation  
Værktøjer til at håndtere konflikter, og oplev færre af dem i fremtiden 
Større sammenhold i familien 
Bedre kommunikation hinanden imellem 
Mere energi og overskud


