GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR VIOLINBYGGARYRKET
Provbestämmelserna framtagna av branschen 1985 och reviderade 2014-09-20 samt fastställda av
Sveriges Hantverksråd 2014-12-11.
ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION:

SVERIGES
VIOLINBYGGARMÄSTARE

FÖRKUNSKAPSKRAV
Gesällprov kan avläggas efter minst 4800 timmar dokumenterad utbildningstid i yrket. Under
det sista studieåret avslutas utbildningen med ett yrkesprov/gesällprov enligt fastställda
bestämmelser. Utbildningen ska vara skola under mästare inom violinbyggaryrket som
ansvarig utbildare, lärlingsutbildning hos mästare inom violinbyggaryrket eller motsvarande
väldokumenterad utbildning/praktik från annat land där inte gesäll/mästarbrev tillämpas,
vars värde prövas av branschen.
GESÄLLPROV - ALLMÄNNA ANVISNINGAR
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 och som krävs
för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna.
PROVANVISNINGAR
Provet består av ett praktiskt och ett teoretiskt prov och genomförs enligt beskrivning i bilaga I

GRANSKNING AV PROVET
Neutrala granskare utses av bransch/yrkesorganisation och granskning av gesällprov ska ske i nära
anslutning till att provet är genomfört .
KOSTNAD

Kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande, granskningskostnader, materialkostnader, eventuella branschavgifter m m. står den sökande själv för
om ingen annan överenskommelse träffats. Information om kostnaderna i samband med provet
lämnas av Sveriges Violinbyggarmästare. Summorna kan förändras så kontakta alltid bransch/yrkesorganisation för aktuella uppgifter. Kostnaden för gesällbrevet är 700: - + moms (875: -

inkl. moms). Med brevet följer ett ID-kort med information om G-brev översatt till fem språk.
ANSÖKAN
Anmälan om att avlägga provet görs till branschen. Kontaktinformation finns här nedan. Efter
godkänt prov görs en ansökan om gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet. Ansökan samt
generell information finns på www.hantverksrad.se . Utdelning av gesällbrev sker via den lokala
hantverks-/företagarföreningen och sker vanligtvis en gång per år.

KONTAKTUPPGIFTER
Branschorganisation:
Sveriges Violinbyggarmästare
Aktuella kontaktuppgifter finns på: www.violinbyggarmastarna.se

Gesäll- och mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd

Gesäll- och mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tfn. 0247-369 55

Fax 0247-151 70
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Har du frågor och funderingar kring prov eller gesällbrev - tveka inte att kontakta oss!

EN KUNNIG HANTVERKARE ÄR EN STOLT HANTVERKARE!

Provanvisningar för Violinbyggaryrket /

bilaga I

Utbildning
Utbildningen ska vara minst 3 år varav minst 40 v. resp. minst 1600 timmar per år, totalt
4800 timmar. Utbildningen ska vara skola under mästare inom violinbyggaryrket som
ansvarig utbildare, lärlingsutbildning hos mästare inom violinbyggaryrket eller motsvarande
väldokumenterad utbildning/praktik från annat land där inte gesäll/mästarbrev tillämpas,
vars värde prövas av branschen.
PROVANVISNINGAR
Följande generella punkter skall beaktas:
 Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning kan
fastställas att den sökande är väl insatt i yrket och har uppnått de krav för
erhållande av gesällbrev som är angivna i provbestämmelserna fastställda av
branschen och Sveriges Hantverksråd.
 Anmälan om att få avlägga gesällprov ska inlämnas, via Gesäll och
Mästarbrevskansliet, till branschorganisationens ansvariga för gesällprov eller
presenteras för granskarna för godkännande, innan arbetet med gesällprovet
påbörjas.
 Provet utgörs av en helt igenom hantverksmässigt byggd violin, viola eller cello i
modernt utförande.
Mensuren skall vara:
• för violin 130/195 mm
• för viola förhållandet 2:3
• för cello förhållandet 7:10
Provet skall utföras inom följande tider:
• violin 8 veckor
• viola 9 veckor
• cello 12 veckor

OBS! Instrumentet lämnas in till granskning helt utan ytbehandling. Instrumentet skall
vara utan etikett eller annan signatur.

Granskning/bedömning
Följande moment skall granskas:
Punkt l

Granskning av instrument skall ske enligt gällande granskningsprotokoll,
utarbetat av branschen.

Punkt 2

Sökanden skall styrka med praktikintyg alternativt examensbevis/intyg:
– att han/hon kan utföra grundläggande reparationer på instrument och
stråkar
– att han/hon har kännedom om material, tillverkningstekniker,lackering,
tekniska ritningar, grundläggande instrumenthistoria och instrumentlitteratur

Granskningsnämnden består av 3 violinbyggarmästare som utses av branschen i samråd med
Sveriges Hantverksråd/Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Ombyte av nämndens ledamöter är
önskvärd. Granskningen genomförs i nära anslutning till att gesällprovet slutförts.
Kontrollant (inte granskare) ska utses och som ska följa arbetet då provet genomförs.

