GESÄLLPROVBESTÄMMELSER FÖR FRISÖRYRKET
Provbestämmelserna framtagna (och reviderade) av branschen våren 2013 och fastställda av
Sveriges Hantverksråd 2013-05-30

ANSVARIG BRANSCH/YRKESORGANISATION: FRISÖRFÖRETAGARNA
FÖRKUNSKAPSKRAV

Gesällprov kan avläggas efter minst 5500 timmar dokumenterad utbildnings- och arbetstid i
yrket, varav godkänd gymnasieutbildning i Frisöryrket kan medräknas med 2500p/timmar,
eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

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 som krävs för att kunna utföra de i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

PROVANVISNINGAR
Provet består av ett praktiskt och teoretiskt prov.
Information om provet finns på www.frisor.se/utbildning_1/allt-om-gesallen under länken;
Regler gesällprov nivå 4. Övrigt informationsmaterial som är bra att läsa är under länkarna
Schema gesällprov nivå 4, PowerPoint gesällprov nivå 4, PM för elever - gesällprov, Rithuvud
för strukturteckning dam & herr, Färgdeklaration samt Permanentdeklaration
På frisor.se hittar du även information om delprov 1, som är ett delprov mitt i utbildningen
(Regler delprov nivå 1, Schema delprov nivå 1, PowerPoint delprov nivå 1, PM för elever delprov)
Provdatum och provanmälan hittar du på www.frisor.se/utbildning

GRANSKNING AV PROVET

Neutrala granskare utsedda av bransch/yrkesorganisation granskar gesällprovet i nära
anslutning till att provet är genomfört.

KOSTNAD

Information om kostnaderna för att få genomföra provet fås hos Frisörföretagarna.
Summorna kan förändras så kontakta alltid bransch/yrkesorganisation för aktuella uppgifter.
Kostnaden för gesällbrevet är 700: - + moms (875: - inkl. moms). Med brevet följer ett IDkort med information om G-brev översatt till fem språk.

ANSÖKAN

Anmälan om att avlägga provet görs till branschen. Kontaktinformation finns härnedan.
Efter godkänt prov kan ansökan om gesällbrevet göras till Gesäll- & M-brevskansliet.
Ansökan samt generell information finns på vår hemsida; hantverksrad.se Utdelning av
gesällbrev sker via den lokala hantverks- och/eller företagarföreningen och sker vanligtvis en
gång per år.

KONTAKTUPPGIFTER
Branschorganisation:
Frisörföretagarna
Box 626
101 32 Stockholm

Tfn 08-870 430
www.frisor.se
info@frisor.se

Gesäll- och mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- och mästrarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tfn. 0247-369 50
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!

