
FAMILIE BOOSTER 
 FÅ MERE OVERSKUD, 
ENERGI OG NÆRVÆR 

I FAMILIEN

Familie Booster er et 8 ugers forløb 
for hele familien, som sætter fokus 
på motion, kost, et positivt mindset 
og ikke mindst hyggelige og sjove 
oplevelser sammen som familie. Det 
foregår gennem fælles madlavning, 
træninger og temadage i Hillerød 
på et hold med max. 10 familier. 
Derudover er der onlinemøder, kun 
for forældre, som kan afholdes i  
sofaen hjemme hos jer selv.  

Vi ved, at det for mange familier kan være svært 
at nå alt det, man gerne vil. Og timerne man 
tilbringer sammen som familie, bliver mindre 
og mindre på grund af lange dage på arbejde,  
i institution og med individuelle fritidsak- 
tiviteter. Derfor vil man gerne have det sjovt 
og hyggeligt, når man endelig er sammen, og 
undgå så mange konflikter som muligt. Er det 
noget du kender til?

Det kan også være svært at finde motivation 
og tiden til at lave sund mad og få trænet, 
da energien kan være lav, sofaen trækker, og 
når børnene alligevel ikke vil spise det, som  
bliver serveret, så hvorfor bruge en masse tid 
i køkkenet? Er det også noget du kender til? 

Vi ved, at det kræver en FÆLLES indsats, når 
der skal ændres livsstil i familien. Om det så 
handler om at opnå færre konflikter, spise 
sundere, træne mere, kommunikere bedre  
eller få mere nærvær sammen, så skal der 
være en fælles interesse, motivation og in-
vestering i livsstilsændringen, hvis det er en 
ændring, som også skal være vedvarende.

Når der opleves udfordringer og ubalancer 
i en familie, er det aldrig kun er én i famili-
en, som ”har problemet”, og det er ligeledes 

heller ikke kun én, som kan fikse det. Der-
for har vi sammensat dette forløb, så I som 
familie kan få succes og lykkedes med jeres  
livsstilsændring. 

Familie Booster er et 8 ugers 
forløb for hele familien

Hvem henvender dette forløb sig til?
Familier der har en travl hverdag, som har brug for at lade batterierne op 
 og skyde noget ny energi ind i familien
Familier hvor børnene ikke trives i skolen
Familier med manglende overskud
Familier der søger mere kvalitetstid og nærvær sammen
Familier der synes det er svært at få motion til at blive en naturlig del af hverdagen
Familier hvor et eller flere familiemedlemmer er overvægtige
Familier der oplever mange konflikter, og hvor de er kommet til at overskygge alle  
 de hyggelige stunder
Familier hvor børnene ikke er til at rive væk fra deres elektroniske udstyr

Familie Booster er et nyt tiltag udviklet af Lotte Søjborg 
og Malou Pedersen, som er idékvinderne og drivkræfterne bag 

Healthy Kids Academy. Lotte har med sine mange års 
erfaring indenfor træning en masse inspiration til sjov og udfordr-

ene træning, vaneændring og coaching .

Malou er en sand mester i et køkken, som elsker at lære folk at 
spise nærende og farverigt. Derudover er hun familiekonsulent 

med speciale i børns adfærd omkring mad.

Sammen er de et stærkt team, der formår at bryde gamle mønstre 
og overbevisninger, samt give stærke input til ændringer og 

fokusområder, for derefter at hjælpe familierne til at finde nye, 
sunde og brugbare strategier, der virker i en fyldt hverdag.



Hvad kræves der af os som 
familie?
Deltagelse i alle fælles madlavningsaftner, træninger 
og møder både fysisk og online
Se kalender (herunder) for datoer. 

Vi har en forventning om, at I træner minimum 
2 gange om ugen – om det er hjemme på stuegulvet 
i skoven, til en fritidsaktivitet eller i Your Healthy Life, 
hvor I har gratis træning, det er op til jer. 

At prioritere og investere i jeres familie i 8 uger, så 
vi kan give jer det boost, I har brug for, får at I kan 
opretholde den nye livsstil efter endt forløb.  

Hvad opnår vi som 
familie? 
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 derved 
vil I også opleve færre af dem i fremtiden 

Større bevidsthed om hinandens styrker, og 
hvordan forskellighederne i jeres familie kan 
bruges positivt og aktivt
Større sammenhold
Bedre kommunikation hinanden imellem 
Mere energi og overskud
Mere positivt mindset
Massere af grin
Mere selvværd
Nye vaner som sikre en aktiv og sund livsstil
Kvalitetstid sammen uden telefoner, PC og TV
En fantastisk oplevelsesrejse sammen som 
familie

Hvad får vi som familie?
Madplaner inklusiv indkøbsliste i 8 uger
Aftensmad hver mandag samt madpakke til dagen efter
Gratis træning i Your Healthy Life i 8 uger
2 temadage 
3 fælles onlinemøder 
1 x 1 times coaching som ligger udover de fælles mødegange

Lotte Søjborg
Stifter af Healthy Kids Academy
kontakt@healthykidsacademy.dk

Vigtige datoer: 
Sæt dem i kalenderen med det samme

Mandag den 23. oktober  kl. 17-19   ..............................................................Opstart 
Søndag den 29. oktober  kl. 10-13  ................ Fællestræning og efterfølgende snak 
                                                         om mindset, mål og værdier
Mandag den 6. november  kl. 17-19   .......................................................Madlavning
Onsdag den 8. november  kl. 20  ........................................ Onlinemøde for forældre 
Mandag den 13. november  kl. 17-19  ........................................................Madlavning
Mandag den 20. november  kl. 17-19  ........................................................Madlavning 
Onsdag den 22. november  kl. 20  ........................................ Onlinemøde for forældre
Mandag den 27. november  kl. 17-19  ........................................................Madlavning
Søndag den 3. december  kl. 10-12  ................ Fællestræning og efterfølgende snak
Mandag den 4. december  kl. 17-19  ........................................................Madlavning
Onsdag den 6. december  kl. 20  ........................................ Onlinemøde for forældre 
Mandag den 11. december  kl. 17-19  ........................................................Madlavning
Lørdag den 16. december  kl. 11-14  ..........................................................Afslutning 

HVORNÅR: 
Opstart mandag d. 23. oktober – sidste gang 15. december
HVOR: 
Healthy Kids Academy, Vølundsvej 6E, 3400 Hillerød
PRIS: 
Pr. familie: v/4 pers: 9.995 kr.    v/3 pers: 7.995 kr.    v/2 pers: 5.995 kr 

Tilmelding hos Lotte på kontakt@healthykidsacademy.dk


