Bestämmelser för Gesällbrev i:

Träbildhuggaryrket
Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen vinter/vår 2017 samt fastställd av
Sveriges Hantverksråd 2017-03-02. Justerade 2018-01.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter minst 2400 timmar dokumenterad utbildning/erfarenhet i yrket eller
motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Gesällprov – allmänna anvisningar
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av
granskningsnämnden. Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter
genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper,
kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra de i yrket förekommande
arbetsuppgifterna. Provet bör utföras i nära anslutning till att utbildningen/färdigträningen i yrket
slutförs. För att erhålla ett Gesällbrev ska gesällprovet vara godkänt.

Provanvisningar
Provet består av (ett ritningsprov, ett praktiskt prov och ett teoretiskt prov) och genomförs enligt
anvisningarna i bilaga 1 som är framtagna och fastställda av branschen.

Granskning av provet
Ansvarig granskare är SHR:s granskningsnämnd. Granskare ska vara neutrala och utses av
granskningsnämnden på uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Läs mer om
granskningstillfället/granskningen i provanvisningarna.

Gesällprovs- och Gesällbrevskostnader
Branschkostnaderna för gesällprovet är 1000kr och betalas till SHR. Betalningen ska vara
gjord innan den 1 februari eller 1 september för att ansökan ska behandlas. Betalning sker till
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR BG 5794-7806
Kostnaden för gesällbrevet är 700 kr + moms (875 kr inkl. moms). Med brevet följer ett ID-kort med
information om Gesällbrev översatt till fem språk.

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369 50 Fax: 0247-151 70 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 5560906678

Ansökan
Ansökan/anmälan om att avlägga gesällprovet görs till Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbunds, SHRs Granskningsnämnd och ska vara SHRs tillhanda senast 1 februari eller 1
september.
Du hittar mer information om ansökningsförfarandet i provanvisningarna (bilaga 1).
Kontaktinformation till SHR finns här nedan.
Efter godkänt prov skickar SHR handlingarna vidare för utfärdande av Gesällbrev hos Gesäll- &
Mästarbrevskansliet och den administrativa avgiften för Gesällbrevet på 875 kr inkl moms betalas in.
En generell ansökningsblankett om Gesällbrev finns på www.hantverksrad.se
Utdelning av gesällbrev sker via den lokala hantverks- och/eller företagarföreningen och sker
vanligtvis en gång per år.

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
SHRs Granskningsnämnd
Åsögatan 122, 116 24 Stockholm
Kontaktperson: Agneta Carlson
info@hemslojden.org
Tfn. 08-54 54 94 52
www.hemslojden.org

Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50
Fax. 0247-151 70
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Gesällbrev!

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369 50 Fax: 0247-151 70 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 5560906678

Bilaga 1 provanvisningar
Träbildhuggaryrket

Provanvisningar för TRÄBILDHUGGARE

- Gesällprov

Framtagna av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR
Ansökan
Ansökan ska innehålla; valt ornament till prov komplett med ansökningshandlingar, betald
ansökningsavgift samt beräknad material- och tidsåtgång.
Ansökan ska var i A4 format och lämnas i två exemplar, ett original och en kopia och en
kopia som skickas in digitalt. Ansökan ska vara SHRs Granskningsnämnd tillhanda senast
1 februari eller 1 september.
Provanvisningar
Provet omfattar tre olika moment: ett ritningsprov, ett praktiskt prov samt ett teorimoment:
där stilhistoria, materialkunskap, tidsåtgång och ekonomi ingår.
Ritningsprov:
Den sökande väljer ett av de tre alternativen: 1. Barock ornament,
2. Gustaviansk/renässans ornament, 3. Rokoko ornament. Der valda ornamentet utförs som
ritningsprov. Tid för ritning är högst 15timmar.
Praktiskt prov:
Det valda ornamentet utförs som praktiskt prov och skärs inom angiven tid.
1. Barock ornament, max 30 timmar för skärning, utförs i flera stycken.
2. Gustaviansk/renässans ornament, max 55 timmar för skärning, utförs i ett stycke.
3. Rokoko ornament, max 35 timmar för skärning, utförs i ett stycke.
Förebilden (ämne) till provet utlånas till den sökande från TIBRO HANTVERKSAKADEMI,
avdelningen för träbildhuggeri.
Teoretiskt prov:
Det teoretiska provet består av att skriva en rapport för arbetet som beskriver arbetsgången,
den stilepok den valda förlagan tillhör, de materialval som har gjorts samt en reflektion kring
tidsåtgång och ekonomi.
Kontrollanter:
En oberoende kontrollant, utsedd av SHRs granskningsnämnd, följer gesällarbetet och gör
minst två besök i verkstaden under arbetets gång hos den som genomför sitt gesällprov.
Kontrollanten ska intyga att provet är egenhändigt utfört i enlighet med fastställda
provbestämmelser.
Granskning av provet:
Provet ska utföras under de närmast följande sex månaderna efter att ansökan godkänts av
SHRs Granskningsnämnd och lämnas för granskning senast 1 februari eller 1 september.
När provet lämnas för granskning ska det åtföljas av
-ritningsprov
-praktiskt prov
-rapport som beskriver arbetsgången, se under Teoretiskt prov.
Granskning av gesällprovet grundar sig på inlämnade handlingar och protokoll från
kontrollant.
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Förlagor:

1. Barock ornament
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2. Gustaviansk/renässans ornament
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3. Rokoko ornament

