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Gesäll- och Mästarbrevskansliet
PROVBESTÄMMELSER

1962 11 08/1979 12 17/1980 04 16 – Reviderade 1985 10 24/1985 11 13 samt 2010 05 19 och godkända och
fastställda av Sveriges Hantverksråd i samverkan med Sveriges Skomakarmästarförbund.

FÖR

MÄSTARBREV

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

GENERELLA KRAV FÖR MÄSTARBREV
• Den som ansöker om mästarbrev skall uppfylla de krav som finns angivna i lag och
förordning om mästarbrev för hantverkare (SFS1995:1255; SFS1995: 1256/1995 12 13
(informationen bifogas till den sökande)

•

Samt uppfyller de specifika krav som branschen angett i gällande provbestämmelser
för yrket.

PROVBESTÄMMELSER
•

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
mästarbrev som är angivna i provbestämmelserna fastställda av Sveriges
Hantverksråd.

Det praktiska provet omfattar:
•
•
•
•
•

Halvsulning i läder på damsko
Klä om klackar i skinn på damsko
Sulkantslagning på damsko
Spannsöm för hand på damsko/stövel
Klackning på damsko

•
•
•
•
•
•

Helsulning på herrsko
Nya ränder på herrsko
Skuren rits på herrsko
Nya klackbaser på herrsko
Klackning på herrsko
Bakfoder på herrsko
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Provbestämmelser Skomakaryrket – reparation forts.

Mästarprovet granskas med avseende på:
-

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

Vid bedömning av mästarprov används betygsnivåerna GODKÄND eller ICKE GODKÄND.

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

Avgift
Avgift för mästarbrev (2013 01 01) är 2000:- + moms (2500:-). Agiften batalas i samband
med att ansökan inlämnas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet.

Kostnader
Övriga kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande,
granskning, materialkostnader, 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

