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København, maj 2022 
 
 
 
 
Kære kollega, 
 
Velkommen som censor på Gefion Gymnasium. Vi glæder os til at se dig. 
 
Ved ankomst til skolen beder vi dig afhente karakterlister mv. på kontoret. Herefter guider vores 
personale dig til lærerværelset, hvor du møder eksaminator. Bemærk at skolen åbner kl. 7.30.  
Eksamen starter normalt kl. 8.00, men der kan være afvigelser, så check din eksamensplan, som du 
finder vedhæftet på mail. Inden I begynder, vil der være morgenmad samt kaffe og te på lærerværelset. 
Skolen er desuden vært ved en let frokost.  
 
Gefion Gymnasium har adresse på Øster Voldgade 10. Der er ingen parkeringspladser på skolen. 
Forpladsen til bygningskomplekset er forbeholdt parkering for GEUS og universitetet. Du kan derfor 
enten selv betale for parkering på vejen eller i sidegaderne eller finde andre måder at komme til os på. 
Vi ligger i meget kort gåafstand (6-7 min) fra såvel Østerport som Nørreport station samt en række 
buslinjer. 
 
Sådan finder du kontoret:  
Ankomst via Hovedindgangen i nr. 10. 
Gå igennem den lille firkantede hall, ind til Rotunden - det runde rum med pendulet i midten.  
Gå højre om pendulet, og find til højre for midten den glasdør, hvorpå der står GEFION 
GYMNASIUM, gå af trappen til du på venstre hånd ser en sort dør, hvor der står 1. etage (på 2. sal).  
Gå ind ad den sorte dør, kig op og se skiltet, hvorpå der står KONTOR - det er lokale 1-18. 
 
Skulle du få brug for hjælp undervejs, så ring til kontoret på 33964141. 
 
Har du spørgsmål i forbindelse med din censur, er du velkommen til at kontakte skolens kontor. 
 
 

Venlig hilsen 
 
 
 
                             
 

Rektor Birgitte Vedersø 
 

http://www.metropolitanskolen.dk/
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