Bestämmelser för Gesällbrev i:

Perukmakaryrket
Bestämmelserna är framtagna och reviderade av branschen hösten 2016 samt fastställd av Sveriges
Hantverksråd 2016-12-08.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Frisörföretagarna som är bransch-och arbetsgivarorganisation för företag inom frisör-och
perukmakaryrkena i Sverige.

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter minst 5000 timmars dokumenterad utbildning/erfarenhet i yrket eller
motsvarande av branschen validerade kunskaper. Möjliga utbildningsvägar är gymnasieskolan
Hantverksprogramet inriktning övriga hantverk eller eftergymnasial utbildning genom Myh.

Gesällprov

allmänna anvisningar

För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av branschen.
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 färdig-heter 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
samtliga obligatoriska delar i gesällprovet vara godkända.

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

Granskning av provet
Ansvarig granskare är branschen. Granskare ska vara neutrala och utses av branschen på uppdrag
av Sveriges Hantverksråd. Läs mer om provtillfället i provanvisningarna.

Gesällprovs- och Gesällbrevskostnader
Information om kostnaderna för att få provet granskat fås av branschen. Summorna kan förändras
så kontakta alltid branschen för aktuella uppgifter. För närvarande är kostnaden 3500 kr.
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.
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Ansökan
Anmälan om att avlägga provet görs till branschen via hemsidan www.frisor.se. Du hittar mer
information om ansökningsförfarandet i provanvisningarna (bilaga 1). Kontaktinformation till
branschen finns här nedan.
Efter godkänt prov görs en ansökan om att erhålla gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet och
den administrativa avgiften för gesällbrevet på 875 kr inkl moms betalas in. I vissa branscher sköter
branschen kontakten med Gesäll- & Mästarbrevskansliet. Hör med din bransch. En generell
ansökningsblankett om Gesällbrev finns på www.hantverksrad.se

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Frisörföretagarna
Adress: Box 626
101 32 Stockholm
Besöksadress:Torsgatan 24
Stockholm
Tfn : 08-870430
e-post: info@frisor.se
Hemsida: www.frisor.se
Eventuella yrkestekniska frågor kan ställas till:
Namn: Inga-Lill Engholm
e-post: info@perukmakare.se
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!
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Kriterier gesällprov för perukmakare

Moment 1, 2, 5, 8 och 9 ska göras på plats under provdagen. Övriga moment ska göras i förväg och
uppvisas på provdagen. Arbeten som utförts innan provdagen ska dokumenteras med digitala foton.
Provdeltagaren kommer i god tid att få en skiss på en modell i färdigt resultat för arbete A, B och C
samt ett arbetsschema för provdagen.
A.
B.
C.
D.

Moment:

En hel peruk
En toupé eller hårdel
Ett skägg/mustasch
Historisk peruk (Frivilligt moment, egen design)

Bedömningen kommer att göras efter följande moment.

1

Måttagning och plastmall samt att skriva/rita ett måttschema.

2

Tillverkning av stomme, spänning, val av material så som bomullstyll, panntyll, filénät, monofilament, lace, band,
fjädrar och pu-material.

3

Dragning av hår till rätta längder.

4

Blandning av färger och kvalitéer

5

Tamburering, olika tekniker (enkelknut och dubbelknut).

6

Benor, virvlar och olika växtriktningar.

7

Tillverkning av skägg, mustasch och polisonger.

8

Trässning

9

Flätning

10

Måttagning av toupé och andra hårdelar för medicinskt bruk.
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Moment:

Kriterier gesällprov för perukmakare

11

Form/in-klippning av de produkter som skapats.

12

Teoretiskt prov:
1.
Materialkännedom/användningsområden
2.
Rita/skriva ett måttschema
3.
Tidsplanering
4.
Kostnadsberäkning
5.
Beskrivning kring i vilka sammanhang olika metoder och material ska användas
6.
Perukskötsel

Provdeltagaren ska ta med allt material som behövs under provdagen såsom trästock för peruk, toupé och skägg,
armerad tejp, tuschpenna, blyertspenna, hårkarda, lämpliga tyller, nylontrådar, trässram inkl trässtråd, stift, hammare samt tambureringsskaft med lämplig nål.

Pris: 3 500 kr

Betygsystem A-F

Antal +/6+ 05+ 14+ 23+ 32+ 41+ 5-

Betyg
A
B
C
D
E
F
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