
Velkomst og præsentation af Hvem vil børnene?
Topmødet åbnes af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen og indledes af LEGO ejer Kjeld Kirk 
Kristiansen. Herefter taler topmødets vært, Sofie Linde, med initiativtagerne, adm. direktør i  
Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias og Vice President i LEGO Fonden, Kasper Ottosson Kanstrup.  
Ib Kristensen, borgmester i Billund Kommune og Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regions- 
kommune giver deres bud på, hvorfor det er vigtigt med fokus på børnene. Undervejs har Sofie 
Linde Michael Jeppesen med som kommentator.

Registrering og morgenkaffe

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen ankommer. Dørene låses kl. 10.00, og alle 
gæster skal sidde på deres pladser. Herefter er det ikke muligt at komme ind

Livets lotteri
I legen ”Livets lotteri” lever vi os ind i de små børns virkelighed. Sessionen former sig som et spil, 
der gennemgår rejsen fra fødsel til skolestart. Vi skal på egen krop erfare, at social baggrund, 
forældrerelationer og dagtilbud er afgørende for børns muligheder for at trives og for at  
udvikle sig. Bo Stjerne Thomsen, forskningschef i LEGO Fonden opsummerer og binder tråde  
til forskningen bag.

Sofie Linde og Michael Jeppesen serverer dagens vigtigste pointer og siger tak for i dag

Vin og netværk

Leg og alvor
Caroline Wozniacki fortæller om sin egen opvækst og om betydningen af leg og alvor i  
en samtale med Sofie Linde og Michael Jeppesen. Hvad var leg, og hvad var alvor, da  
det i Wozniackis barndom blev besluttet, at hun skulle være verdens bedste tennisspiller?

Bo Stjerne Thomsen, forskningschef i LEGO Fonden åbner vores øjne for, hvor mange  
forskellige betydninger legen kan have.

Hvordan bliver små børn high politics?
Sofie Linde og Michael Jeppesen har en samtale med markante politiske og kulturelle  
personligheder om, hvordan de små børn kan blive high politics – der diskuteres muligheder  
og udfordringer.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister, Thomas Gyldal Petersen (S),  
formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL, Lasse Horne Kjældgaard, professor i dansk  
litteratur på Roskilde Universitet, Stefan Hermann, samfundsaktør, forfatter og rektor på  
Københavns Professionshøjskole. 

Fra Heckman til hverdag
Stina Vrang Elias gør os sammen med to modige kommuner og et skarpt dommerpanel klogere 
på, hvad det er, vi bør gøre, hvis vi vil forbedre småbørnsområdet.

Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, Andreas Rasch-Christensen, forsknings-  
og udviklingschef på VIA, Niels Brockenhuus, leder af dagtilbudsområdet i Helsingør Kommune,  
Thomas Reintoft, direktør for Børn og Unge i Billund Kommune, Mikkel Haarder, direktør for EVA,  
Anne Vang Rasmussen, formand for BKF, Lena Venborg Pedersen, Initiatives Lead (Denmark)  
i LEGO Fonden, Mette Væver, lektor i psykologi på KU, Ninna Thomsen, direktør for Mødrehjælpen, 
Frederik Mühldorff Sigurd, projektchef i TrygFonden, Camilla Bjerre Damgaard, programchef  
i Egmont Fonden og Kristian Thor Jakobsen, cheføkonom i Tænketanken DEA.

Frokost og netværk

Kaffepause

10.15 – 10.45

09.30 – 10.00

10.00 – 10.15

12.15 – 13.00

14.25 – 14.45

10.45 – 12.15

13.40 – 14.25

14.45 – 16.00

13.00 – 13.40

Hvem vil børnene?
Program for topmødet — 27. november 2019

16.00 – 16.15

16.15 – 17.00


