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Ekstraordinært bestyrelsesmøde 25. oktober 2012 kl. 20:00 – 21:00 
i mødelok. 1-16 

 
Dagsorden: 
 

1) Ombygningsprojekt i Bygning 7: Stillingtagen til udvidelse 
Ombygningen af bygning 7 er under projektering, og projektet har foreløbig drejet sig om at omdanne 3 
etager (fra mezzanin til 2. sal) til undervisningslokaler og fællesrum til elever. Bygningen rummer 
desuden også øverst tre lavloftede arkivetager, som hidtil er blevet brugt til bog-opmagasinering, men 
som er uanvendelige i deres nuværende form. De tre arkivetager vil indgå i det areal, som Gefion 
forventes at købe pr. 1. januar 2013. Skolens arkitekt Rørbæk og Møller påpeger store muligheder for en 
udnyttelse af etagerne, hvor etageadskillelserne kan fjerne og arealet slås sammen til ét stort fælles rum, 
som vi mangler på skolen. Rummet ville kunne udnyttes til mange fælles formål som teater, skriftlig 
eksamen og koncerter – og i et vist omfang også til idræt. Indtil videre har vi ikke haft planer om at 
ombygge de tre øverste etager til det store fællesrum, men ville afvente bl.a. økonomi. Gennem 
undersøgelser af bl.a. statik har arkitekten imidlertid nu konstateret, at en forberedelse og/eller 
færdiggørelse af de øverste etager til fællesrum vil være både billigere og spare en del tid, hvis det gøres 
sammen med den øvrige ombygning i huset. 
Finansieringen af ombygningen i husets etager fra mezzanin til 2. sal finansieres for langt størstedelen af 
ministeriet via kapacitetsudvidelsespuljen og er godkendt i skolens bestyrelse. Det store fællesrum øverst 
falder imidlertid ikke herunder og vil i givet fald skulle finansieres af skolen selv. 
Da udbudsmaterialet vedr. ombygningen afhænger af projektets omfang, skal der træffes beslutning om, 
hvorvidt skolen a) fastholder det oprindelige projekt uden forberedelse af de øverste etager, b) 
fastholder det oprindelige projekt, men forbereder de øverste etager som ”råhus” mhp. senere 
etablering, eller c) udvider projektet til også at omfatte etableringen af det store fællesrum. 
Det udvidede projekt med et færdiggjort fællesrum vil koste ca. 14 mill. kr., og med den foreslåede 
realkreditfinansiering og træk på skolens likvide midler på 9 mill. vil det betyde en årlig udgift på ca. kr. 
300.000,-.(Bilag 7 herom eftersendes) 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt ombygningsprojektet i bygning 7 skal 
udvides med etablering af fællesrum i de øverste etager. 
 
Bilag: 
Bilag 1: Gefion Gymnasium projektmappe bygning 7 – Rørbæk og Møller okt. 2012 
Bilag 2: Gefion bygning 7 notat – Rørbæk og Møller okt. 2012 
Bilag 3: Gefion Gymnasium bygning 7 overslag – Rørbæk og Møller okt. 2012 
Bilag 4: Gefion bygning 7 – tidsplan omfang A – Rørbæk og Møller okt. 2012 
Bilag 5: Gefion bygning 7 – tidsplan omfang B – Rørbæk og Møller okt. 2012 
Bilag 6: Gefion bygning 7 – tidsplan omfang C – Rørbæk og Møller okt. 2012 
Bilag 7: Tre scenarier for finansiering eftersendes tirsdag 
 

 
2) Deltagelse i undervisningsministerens forsøg med Ny Nordisk Skole vedr. brobygning 

til grundskolen 
Skolen arbejder i øjeblikket på at etablere et samarbejde med områdets folkeskoler, dels om 
talentudvikling og dels om et øget samarbejde mellem lærerne. Samtidig har undervisningsministeren 

http://www.metropolitanskolen.dk/
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lanceret Ny Nordisk Skole, en ”bevægelse” for større sammenhæng i uddannelsessystemet og bedre 
udfordringer til alle (se evt. www.nynordiskskole.dk ). Alle skoler inviteres til at søge om at blive Ny 
Nordisk Skole og skal have min. 2 partnerskoler fra en anden skoleform, ligesom der skal være tilslutning 
til projektet fra min. 85 % af de ansatte og fra skolernes bestyrelse. Vores folkeskoleprojekt ligger i god 
forlængelse af ministerens intention, hvorfor skolen søger bestyrelsens opbakning til at sende en 
ansøgning om at blive Ny Nordisk Skole. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at bestyrelsen bakker op om, at skolen søger om at blive Ny Nordisk Skole. 
 
Bilag: 
Bilag 8: Oplæg til samarbejde gymnasium folkeskole okt. 12 orientering til grundskolerne 
 
 

3) Evt. 
 
 
 
På vegne af bestyrelsesformanden og med venlig hilsen 
 

 
 
Birgitte Vedersø 
Rektor 
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