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København, 14. januar 2013 
 

Indkaldelse til ekstraordinært møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse 
 

Onsdag d. 16. januar kl. 19:30 – 21:00 i mødelokalet 1-16 
Dagsorden: 
 

1. Optagekapacitet 2013 og bygningskøb 
I forbindelse med skolens forventede køb af nuværende bygning plus yderligere en del af 
bygningskomplekset på Øster Voldgade 10 (”bygning 7”) har Ministeriet for Børn og Undervisning 
medio december konstateret, at skolen med det nye areal (bl.a. i kraft af fællesområder) vil skulle øge til 
14 spor for at være sammenlignelig med andre skoler, der har fået midler til kapacitetsudvidelse. Skolens 
betalingsevne og dermed købspris vil derfor blive fastsat ud fra en forventning om, at vi rummer 14 
spor. 
På bestyrelsesmødet 4. december 2012 fastsatte bestyrelsen i forlængelse af tidligere beslutning 
optagekapaciteten i 2013 til 13 spor ”med mulighed for eventuel tilpasning på et senere tidspunkt, hvis 
situationen og/eller søgningen måtte kræve det.” Med de nye oplysninger om fastsættelse af skolens 
betalingsevne på grundlag af 14 spor er situationen ændret, og der er opstået behov for revurdering af 
skolens optagekapacitet. På mødet gennemgås dels baggrunden for ministeriets fastsættelse af 
betalingsevne med baggrund i 14 spor og dels de økonomiske konsekvenser af optag af det 14. spor i 
hhv. 2013 og 2014. 
 
Indstilling: 
Bestyrelsesformanden indstiller, at Gefion Gymnasiums kapacitet øges til 14 spor begyndende med 
optag af 14 klasser fra august 2013. 
 
Bilag: 
Budget 2013-2016, 14 hold hhv. 13 hold 1. aug. 2013 (budgetoverslag med to scenarier) v. 
forretningsfører John Ranvild 
 

På vegne af bestyrelsesformand Hans Peter Jensen – og med venlig hilsen 

 
Birgitte Vedersø 

http://www.metropolitanskolen.dk/

