
BØRNE QIGONG AMBASSADØR-KURSUS

Børne Qigong for mere

trivsel og bedre læring

QIGONG ER MINDFULNESS I  BEVÆGELSE

På enke l  og s jov  måde kan du f remme t r i vse l  og

lær ing hos  den enke l te  e lev  og i  he le  k lassen på

samme t id .  

Vibeke Fraling - Qigong Academy 

CVR 21 61 26 85 - TLF +45 28 83 07 13 - e-mail kontakt@vibekefraling.dk - qigongacademy.dk



“JEG FØLER MIG DEJLIG U-STRESSET EFTER 

QIGONG”. ELEV 7.KL., NYBORG FRISKOLE

Da jeg var lærer, benyttede jeg mig af 10-15 minutters 
Qigong som timeout i de fleste dobbeltlektioner. 

Det var et energigivende flyt af fokus, som åbnede for 
fornyet koncentration og kreativ tænkning. Men selv i 

enkeltlektioner har jeg tit prioriteret 5-10 minutters Qigong 
også for at give eleverne et redskab til selvregulering af 

indre uro. 
Vi lo og var stille undervejs og det gavnede stemningen 

og sammenholdet i klassen. 
 

Som Asyllærer havde min kollega og jeg mellem 12 og 24 
asyl børn i indskoling og på mellemtrin. Vi startede hver 
dag med 22 minutters Qigong for ellers havde børnene 

konflikter med hinanden hele dagen. Den krig, som 
eleverne og deres forældre var flygtet fra blev et problem 
i relationerne i klasseværelse og skolegård hele dagen, 

hvis vi ikke gjorde Qigong. 
Asylbørnene havde tydelige PTSD tegn og Qigong var 

stressrelease og grounding for dem. 

Vibeke Fraling - Qigong Academy 

CVR 21 61 26 85 - TLF +45 28 83 07 13 - e-mail kontakt@vibekefraling.dk - qigongacademy.dk



Eleverne kan stå bag stole og mellem borde og gøre 
Qigong. Det kræver kun lidt plads og selv i små klasserum 

har jeg kunnet gennemføre Qigong med alle elever 
deltagende. 

 
Qigong er sjovt og stille. Dvs. man kan grine sammen og 

man kan være stille sammen, begge dele fremmer 
relationerne på tværs i klassen 

 
Det er enkle øvelser, så alle kan være med. De kræver 

ingen redskaber og ingen særlig forforståelse. Bare ved at 
gøre sit bedste, gør man det rigtigt. 

 
Den lærer eller pædagog, som instruerer i øvelserne har 
mindst lige så meget gavn af øvelserne, som eleverne og 

det fremmer det relationelle. 

“VI ELSKER DIN QIGONG, FORDI DEN GIVER OS 

NY ENERGI”. ELEV 7.KL., NYBORG FRISKOLE
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”I dag lavede Vibeke qigong med min 2.kl, der efter flere stillesiddende aktiviteter 
trængte til at røre sig. Efter bare 10 min qigong var de klar til at høre efter ved 
fælles gennemgang på tavlen og derefter arbejde koncentreret med den givne 

opgave. 
Vibekes pædagogiske og energiske tilgang gjorde børnene trygge og gav smil på 

alles læber.” Mia, pædagog i 2.kl. 



10 øvelser, som du kan instruere børn og unge i 
Seks forskellige færdige Qigong programmer, som let kan ingreres 
E-bog med lidt teori samt øvelserne afbilledet og beskrevet 
6 programmer med billeder til print og laminering 
1 spørgetime online, hvor Vibeke Fraling svarer på alle spørgsmål.

Børne Qigong Ambassadør-kurset kan foregå hos jer; samlet for en 
kommune, skole eller institution med plads til mindst 10 
 lærere/pædagoger på eet kursus. Eller i Nyborg i lokaler, jeg booker. 
 
Pris 
Pris for Børne Qigong Ambassadør-kurset til 10 deltagende 
lærere/pædagoger. 
Ønskes flere deltagere aftales pris særskilt, da jeg så har 
underviserassistent/-er med. 
Endagskursus til 10 deltagere inklusive materiale – pris (til 
skole/kommune): 
29.997 kr. ekskl. moms og transport ved booking inden 1/6-19 og 
afholdelse inden uge 42 2019. Derefter 39.997 kr. ekskl. moms resten 
af 2019. 
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