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Hver for sig er vi unikke, 

sammen gør vi forskellen

GRUNDLÆGGER OG DAGLIG LEDER
AF KIDZ ACADEMY

Vi dyrker det unikke i børn og

voksne – ud fra at livsglæde er

fundamentet, hjertet er

drivkraften, og hjernen er midlet.
Peter er uddannet coach og mentor i USA, uddannet i Ledelse &

Organisation på Copenhagen Business School, været leder i
Nordea Private Banking og spillet på det danske

ungdomslandshold i fodbold.  
MEN hvad har det med Kidz Academy at gøre? 

 
Umiddelbart ikke ret meget udover, at det har givet Peter et stærkt
fundament til at forstå den verden, som vi som samfund uddanner

børn til at kunne begå sig i. 
Peters særlige evne til at se og forstå børn – og få det bedste

frem i ALLE børn trods deres forskelligheder - er baseret på en lidt
anden tilgang og uddannelse end de fleste, som arbejder med

børn.  
 

Som han ynder at sige, så er han uddannet af børnene selv. For
skal du dygtiggøre dig på børn i Danmark, så undervises du af

voksne mennesker – men Peter har lært klart mest om børn ved at
være sammen med børnene selv, og det gør han stadigvæk.

Derfor er Kidz Academy udviklet af børn til børn – og er blevet
børnenes stemme.

  
Verden har ændret sig med hastige skridt de senere år – og på
nogle områder ved børn mere end voksne. Det er der ikke taget
højde for ret mange steder i Danmark, når det kommer til børns

udvikling og læring – og derfor er der mange børn, som ikke føler
sig set, hørt og forstået, og som gør, at de føler sig forkerte. 

 
Som samfund har vi en stor opgave at løfte, og i den 
proces har vi i den grad brug for børnenes stemme. 
Det er hvad Peter står på mål for i fællesskab 
med børnene selv – det team som fremgår af
 hjemmesiden – og de ildsjæle han møder på 
skoler, kommuner, foreninger mv. som styrker
 børnenes stemme.
 
Peter er involveret i stort set alle aktiviteter på Kidz 
Academy, da han ganske enkelt ikke kan lade være. 
 
Han er gift med Mette, og sammen har 
de 2 børn, Niklaz og Viktoria – 
og som familie grundlagde de 
sammen Kidz Academy i 2013.

 

GRUNDLÆGGER OG TERAPEUT
PÅ KIDZ ACADEMY

Mette står bag Kidz Academys energi- og meditative redskaber.
Hun er en ildsjæl, der brænder for at åbne børns hjerter, så de

tør være sig selv. Livsglæde er fundamentet i alt hvad hun
arbejder med både i børnehøjde, forældrehøjde og familiehøjde.
Hun er en sand mester i at forløse følelser, der sidder i klemme
hos børn, og hjælpe dem med at sætte ord på det de føler og

fornemmer.
 

Herudover har hun en særlig evne til at give dig som forælder
fornyet styrke til at mestre rollen som mor eller far. Du finder

primært Mette på Kidz Academys individuelle sessioner, online
Familie Camps og Kidz Camps. 

 
Læs mere om Mette på mettejunker.dk
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GRUNDLÆGGER AF 
KIDZ ACADEMY
I BØRNEHØJDE 

Niklaz Junker

GRUNDLÆGGER AF 
KIDZ ACADEMY
I BØRNEHØJDE 

Viktoria Junker

ANSVARLIG FOR
KIDZ ACADEMY

I SILKEBORG

Heidii Sommer

Mette
Werner Jensen

Mette 
Gert Kandborg

Heidii er ansvarlig for Kidz Academy i Silkeborg og underviser på
børneforløbet ”Du er Unik”. Herudover underviser Heidii, i
fællesskab med Peter, på folkeskolerne i Billund og Vejle

Kommune i forbindelse med Kidz Academys givende
trivselssamarbejde med selvsamme kommuner. Heidi har en helt
særlig evne til at formidle læring gennem leg – og børnene elsker
det. Hun har en baggrund som folkeskolelærer i 14 år, er gift med

Ole, mor til Jeppe og bonusmor til Simon og Marie-Loise.

Niklaz har været med til at grundlægge Kidz Academy i
børnehøjde. Han har opbygget børneteamet helt fra bunden –
været leder herfor – og er med sin ”krøllede hjerne” ham, som

står bag flere af de forløb og tiltag, du finder på vores
hjemmeside. Han er i dag en ung mand, som studerer, og

udfolder sine talenter inden for iværksætteri og mode.
Herudover er han stadigvæk en vigtig del af Kidz Academy i

form af sparringspartner og ideudvikler. 

Viktoria har været med til at grundlægge Kidz Academy i
børnehøjde. Hun har været helt afgørende for at få Kidz

Academys energi- og meditative redskaber ned i børnehøjde.
Hun har indtalt op til flere meditationer, som gør stor glæde i

mange danske hjem – og har med sit store hjerte gjort en
forskel for mange børn og familier, som har deltaget på Kidz

Academys forskellige forløb og camps. I dag bruger Viktoria en
stor del af sin tid inden for teater- og danseverdenen, men er

stadigvæk en vigtig del af Kidz Academy i form af
sparringspartner i børnehøjde.

MEDUNDERVISER PÅ 
KIDZ ACADEMYS POPULÆRE
BØRNEFORLØB "DU ER UNIK"

 
- og garant for at undervisningen

foregår i børnehøjde

Alexander Tougaard

MEDUNDERVISER PÅ 
KIDZ ACADEMYS POPULÆRE
BØRNEFORLØB "DU ER UNIK"

 
- og garant for at undervisningen

foregår i børnehøjde

Julie Højager

TRIVSELSAMBASSADØR PÅ
KIDZ ACADEMYS
SKOLEFORLØB

TRIVSELSAMBASSADØR PÅ
KIDZ ACADEMYS
SKOLEFORLØB

Cristel Lyshøj

INSTRUKTØR PÅ 
KIDZ CAMPS

Jens Aage
Skare Nielsen

KØKKENCHEF &
KOORDINATOR PÅ

KIDZ CAMPS

Mette Ferrold
KOORDINATOR PÅ

KIDZ CAMPS

Anitta Vuijk
UNDERVISER PÅ 
KIDZ ACADEMY,
FREDERIKSBERG


