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Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 25. oktober 
 

1) Ombygningsprojekt i Bygning 7: Stillingtagen til udvidelse 
Rektor gennemgik først den eksisterende plan for ombygningen af bygning 7: Ombygningen er under 
projektering, og projektet har foreløbig drejet sig om at omdanne 3 etager (fra mezzanin til 2. sal) til 7 
undervisningslokaler og fællesrum til elever. De ekstra lokaler skal dække skolens behov for lokaler i 
forbindelse med udvidelsen fra 11 til 13 spor. Finansieringen af ombygningen i husets etager fra 
mezzanin til 2. sal finansieres for langt størstedelen af ministeriet via kapacitetsudvidelsespulje og er 
allerede godkendt af bestyrelsen. 
 
Bygning 7 rummer desuden øverst tre lavloftede arkivetager, som hidtil er blevet brugt til bog-
opmagasinering, men som er uanvendelige til undervisning 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.  
Rektor gjorde rede for, at rummet vil kunne udnyttes til mange fælles formål som fællesarrangementer 
for fx alle klasser i en studieretning (herunder bogstavmiddage), teater, skriftlig eksamen, koncerter, 
idræt i mindre omfang og endelig også til at understøtte kravene om nye (og mere pladskrævende) 
arbejdsformer. 
Indtil videre har der ikke været planer om at ombygge de tre øverste etager til et stort fællesrum. 
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. 
Det store fællesrum øverst falder imidlertid ikke ind under ministeriets kapacitetspulje 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. 
 
På baggrund af en kort drøftelse af de opstillede scenarier konkluderede formanden, at det er i 
bestyrelsens interesse at sikre Gefion som et fortsat attraktivt gymnasium, hér via investeringer i 
lokaleforbedringer. 
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Formanden konkluderede også, at bestyrelsen indstiller, at hele ombygningen (model c) skal udbydes i 
licitation, og at skolen skal anvende den foreslåede investeringsmodel, hvor der trækkes 9 mil. kr. på 
skolens likvide midler, og resten finansieres ved et realkreditlån.  
 
Arkitekterne havde udarbejdet to bud på konstruktionen af det store rum. Bestyrelsen tilsluttede sig den 
model, hvor der ikke er en separat teknik-etage. 
 
Tidsplanen for byggeriet vil med bestyrelsens beslutning blive rykket, så bygning 7 vil blive klar til 
ibrugtagning i slutningen af september 2013. Det vil øge presset på vores lokaler yderligere fra 
sommerferien og indtil bygningen er færdig, men skolen regner med at finde midlertidige løsninger. 
 
Der kan muligvis komme et myndighedskrav om en tagterrasse i forbindelse med ombygningen af 
bygning 7. Prisen for en terrasse vil være ca. 2,5 mil. kr. 
Hvis det er et myndighedskrav, vil skolen kunne få tilskud via kapacitetsudvidelsespuljen. Hvis det ikke 
bliver et myndighedskrav, kan skolen overveje at søge tilskud til en eventuel terrasse hos fonde eller hos 
Københavns Kommune. 
Endelig vil der komme udgifter i form af inventar, IT-udstyr, lidt ekstra pedelbehov og ekstra ressourcer 
til rengøring. Disse udgifter skal findes over skolens drift. 

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

til grundskolen 
Rektor gjorde rede for, at skolen i øjeblikket arbejder på at etablere et samarbejde med områdets 
folkeskoler, dels om talentudvikling og dels om et øget samarbejde mellem lærerne. Formålet med 
samarbejdet er primært at arbejde for en bedre overgang fra grundskole til gymnasium for lokalområdets 
folkeskoleelever, og derudover også at bevidstgøre de lokale folkeskoleelever (yderligere) om Gefion 
Gymnasium som et muligt uddannelsessted. 
Samtidig har Ministeren for Børn og Undervisning lanceret Ny Nordisk Skole, en ”bevægelse” for større 
sammenhæng i uddannelsessystemet og bedre udfordringer til alle (jf. www.nynordiskskole.dk ). Alle 
skoler inviteres til at søge om at blive Ny Nordisk Skole og skal have min. 2 partnerskoler, heraf mindst 
én fra en anden skoleform, ligesom der skal være tilslutning til projektet fra min. 85 % af de ansatte og 
fra skolernes bestyrelse.  
Vores folkeskoleprojekt, som vi under alle omstændigheder vil arbejde videre med, ligger i rigtig god 
forlængelse af ministerens intention, hvorfor skolen søger bestyrelsens opbakning til at sende en 
ansøgning om at blive Ny Nordisk Skole.  
Medarbejdergruppen præsenteres for tankerne på et medarbejdermøde den 5. november.  
Bestyrelsen bakker op om, at Gefion Gymnasium kan deltage i Ny Nordisk Skole, idet skolen kan få 
positiv opmærksomhed ved at deltage, og da deltagelse ikke vil kræve ekstra indsatser af lærere ud over 
de initiativer, skolen i forvejen har taget i samarbejdet med de lokale folkeskoler.  
 

3) Evt. 
Intet til referat. 

Næste møde er tirsdag d. 4. december kl. 16-19. 
Referent: Jakob Stubgaard 
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