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Gesäll- och Mästarbrevskansliet
PROVBESTÄMMELSER

1987 03 27 – Reviderade av branschen 2010 04 19 och godkända och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2010
05 19 i samverkan med Sveriges Skomakarmästarförbund.

FÖR

GESÄLLBREV

YRKE: SKOMAKARYRKET - reparation
Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sveriges Skomakarmästarförbund

Utbildningskrav
För att erhålla gesällbrev fordras:
• Yrkesutbildning motsvarande minst tre år inom angivet yrke

UTBILDNINGSVÄGAR
A

Gymnasial utbildning tre år inom t ex Hantverksprogrammet samt ett års praktik

B

Traditionell - eller annan form av lärlingsutbildning (t ex Gymnasial
lärlingsutbildning, Vuxenlärlingsutbildning omfattande minst två år samt ett års
praktik

C

Annan väldokumenterad, likvärdig yrkespraktik (t ex internationell) som
omfattar minst tre år och som bedöms/valideras av branschen i varje enskilt fall

PROVBESTÄMMELSER
Följande generella regler skall beaktas:
•

Gesällprovet bör utföras i nära anslutning till att grundutbildningen slutförts.

•

Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning av branschen kan
fastställas att den sökande är väl insatt i yrket och har uppnått de krav för att erhålla
gesällbrev som är angivna i provbestämmelserna fastställda av Sveriges Hantverksråd.
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Det praktiska provet omfattar:
•
•
•

Halvsulning i läder på damsko
Klackning av damsko
Byte av dragkedja i damstövel

•
•
•

Halvsulning, som ska sys på randsydd herrsko
Bakfoder på herrsko
Klackning av herrsko

GRANSKNING/ BEDÖMNING
Gesällprovet granskas av minst 2 opartiska granskare utsedda av branschen och genomförs i
anslutning till att gesällprovet utförs.

Gesällprovet granskas med avseende på:
-

provets art och omfattning
noggrannhet
de av branschen angivna obligatoriska arbeten (se ovan) i gesällprovet
sammanfattande helhetsbedömning

Granskningsprotokoll
Ett granskningsprotokoll i original, undertecknat av granskarna, skall bifogas till ansökan om
gesällbrev.
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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), intyg från
kontrollant, granskningsprotokoll samt övriga handlingar.

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

Kostnader
Övriga eventuella kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande, materialkostnader, granskningskostnader, eventuella branschavgifter m m. står den
sökande själv för om ingen annan överenskommelse träffats.
För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter m m kontakta:

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

och
Sveriges Skomakarmästarförbund
Tyskbagargatan 7,
114 43 STOCKHOLM
Tfn 08-662 06 96
E-post info@skomakare.se
www.skomakare.se

