SVERIGES HANTVERKSRÅD

1/3/

Gesäll- och Mästarbrevskansliet
PROVBESTÄMMELSER
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FÖR

GESÄLLBREV

YRKE: BILSADELMAKARYRKET
Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sveriges Tapetserarmästare

Utbildningskrav
För att erhålla gesällbrev fordras:
•
Dokumenterad bilsadelmakarutbildning motsvarande 4500 utbildningstimmar

UTBILDNINGSVÄGAR
A

Gymnasial utbildning 3 år (t ex inom Hantverksprogrammet ca 1350
yrkestimmar) och 2-årig specialutbildning godkänd av Sveriges
Tapetserarmästare, alternativt kompletterande yrkespraktik i företag alternativt
egen verkstad under överinseende av mentor utsedd av Sveriges
Tapetserarmästare - totalt minst 4500 tim.

B

Företagsförlagd lärlingsutbildning med alternativt egen verkstad under
överinseende av mentor utsedd av Sveriges Tapetserarmästare - totalt minst
4500 timmar.

C

Annan likvärdig, t ex internationell, utbildning och/eller yrkespraktik som
prövas av branschen i varje enskilt fall -totalt minst 4500 timmar.

PROVBESTÄMMELSER
Provet ska vara av sådan art att det därigenom kan fastställas att sökande är väl insatt i yrkets
enskildheter.
Provet ska granskas två gånger under pågående arbete och däremellan ska provtagaren hålla
kontakt med granskarna och löpande sända bilder som tydligt visar arbetets gång. Första
granskning kan göras av endast en granskare. Den slutliga granskningen ska göras av två
opartiska granskare, utsedda av Sveriges Tapetserarmästare.
Skisser beskrivning och fotografier av objekt (= objektbeskrivning) ska godkännas av
Sveriges Tapetserarmästare innan provet påbörjas. Provet ska slutföras inom sex månader.
Forts. sid. 2 >

Provbestämmelser Bilsadelmakaryrket forts.
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SVÅRIGHETSGRAD OCH POÄNGBEDÖMNING
För godkänt gesällprov fordras svårighetsgrad minst 3,0 samt medelpoäng minst 3,0 i vart och
ett av de obligatoriska momenten.
Provet ska avbrytas om genomsnittspoängen understiger 3,0 vid något granskningstillfälle.
OBS! Om svårighetsgraden och slutpoängen är minst 4,0, gäller provet även som arbetsprov
vid senare ansökan om mästarbrev. I annat fall avläggs särskilt mästarprov.

Det praktiska provet, tillämpningsföreskrifter:
I det praktiska provet för endast gesällbrev ska följande moment ingå:
o Klädsel av fram – och baksäte med pipstoppning eller jämförbar
svårighetsgrad
o Sömnad och montering av innertak
o Sömnad och montering av dörrsidor
För att provet ska kunna gälla som underlag för mästarbrev, ska även följande moment ingå:
o Tillskärning, kantning och montering av mattor
o Sömnad och montering av sufflett (klädselarbete och sufflett kan utföras var
för sig på olika bilar). Fodrad sufflett ger högsta svårighetsgrad.
Stoppning och klädsel av veteranbil (tillverkad före 1950) är inte obligatoriskt. Bedöms dock
som merit. Mallar för påseende bedöms som merit. Övriga meriterande arbetsmoment är ratt,
damasker och instrumentpanel.
Läder, plysch och pegamoid som klädselmaterial ger högre svårighetsgrad.

GRANSKNING/BEDÖMNING:
Provet bedöms utifrån:
– Provets art
– Materialval
– Stoppningsform
– Klädselutförande
– Tillskärning
– Mönsterpassning
– Helhetsintryck och noggrannhet
”Provets art” är en ren svårighetsgradsbedömning. ”Materialval” – exklusiva naturmaterial,
ger en högre poäng än enklare material. ”Stoppningsform”, ”klädselutförande” och
”tillskärning” är moment där en sammanvägning av svårighetsgrad och utförande sker. Därför
kan inte maximal poäng utdelas om svårighetsgraden är för enkel.

Forts. sid. 3 >
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Granskningsprotokoll
Efter genomförd granskning skickar granskarna in ett granskningsprotokoll i original till
Gesäll- och mästarbrevskansliet.

Ansökan
Ansökan om gesällbrev görs på särskilda blanketter som skickas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Till ansökan bifogas betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd
hantverks- eller lärlingsutbildning eller motsvarande (se sid. 1, A - C), ev. intyg från
kontrollant samt övriga handlingar.

Avgift
Avgift för gesällbrev (2013-07-01) är 700:- + moms (875:-).
Avgift för mästarbrev (2013-01-01 är 2000:- + moms (2500:-)
Avgifterna betalas i samband med att ansökan inlämnas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.

Kostnader
Övriga kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande, materialkostnader, står den sökande själv för om ingen annan överenskommelse träffats.
OBS! För medlemmar i Sveriges Tapetserarmästare och då det föreligger ett mentorsavtal
mellan den sökande och Sveriges Tapetserarmästare, står Sveriges Tapetserarmästare för
granskningskostnaden. Ersättning för ev. resor vid granskningen betalar den sökande.
För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter m m kontakta:

Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147,
793 23 LEKSAND
Tfn 0247 – 369 50
Fax 0247 –15170
E-post: info@hantverksrad.se

och
Sveriges Tapetseraremästare
Box 22307,
104 22 STOCKHOLM
Telefon: 08–10 92 01
Besöksadress; c/o Stockholms Hantverksförening
Vasagatan 46
141 20 Stockholm
e-post: kansliet@tapetserarmastare.se
Hemsida: www.tapetserarmastare.se

