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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. Varje moment som granskas ges godkänt eller icke godkänt.
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Förlagor:

1. Barock ornament
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2. Gustaviansk/renässans ornament

Bilaga 1 provanvisningar
Träbildhuggaryrket

3. Rokoko ornament

Validering
Träbildhuggaryrket

VALIDERING AV LÄNGRE YRKESERFARENHET I YRKET*
De som har varit verksamma i minst tio år inom Träbildhuggaryrket, kan presentera en
dokumentation av genomförda arbeten (portfolio) som valideras och bedöms av branschen.
Valideringen bygger på att yrkesnämnden med säkerhet kan se de kvalitéer som annars
bedöms via Gesällprovet. En godkänd validering berättigar till ett Gesällbrev. En CV där
utbildningshistorik och arbetserfarenhet framgår skall inlämnas digitalt i PDF-format. Om
portfolilo och information inte är klargörande kan hen ombes att komplettera materialet eller
uppmanas att göra Gesällprovet.
*Om Du gör en validering och har för avsikt att ansöka om mästarbrev ber vi dig
uppmärksamma att Gesällbrevet endast är ett av kraven, se bestämmelserna för Mästarbrev.

