Bestämmelser för Gesällbrev i:

Gravöryrket – (blanksticksgravör)
Bestämmelserna är fastställda 1995-02-04, reviderade av branschen våren 2017 samt
fastställda av Sveriges Hantverksråd 2017-05-17.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Guldsmedsmästarnas Riksförbund och Smycken och Klockor Branschorganisation
(Guldsmedernas Yrkesnämnd)

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter rekommenderat 3700 timmars dokumenterad
utbildning/erfarenhet i yrket eller motsvarande av branschen validerade kunskaper

Gesällprov – allmänna anvisningar
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av
yrkesnämnden.
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. Provet bör
utföras i nära anslutning till utbilningen/färdigträningen i yrket slutförs.

Provanvisningar
Provet består av 6 praktiska delprover och genomförs enligt beskrivning i bilaga 1.

Granskning av proven
Guldsmedernas yrkesnämnd har neutrala granskare utsedda av bransch/yrkesorganisation,
på uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Läs mer om granskningstillfället i provanvisningarna.

Gesällprovs- och Gesällbrevskostnader
Information om kostnaderna för att få proven granskade, fås av Guldsmedernas
Yrkesnämnd. Summorna kan förändras så kontakta alltid bransch-/yrkesorganisation för
aktuella uppgifter. För närvarande är kostnaden 3500:- + moms (4375:- inkl. moms).
Kostnaden för gesällbrevet är 700: - + moms (875: - inkl. moms). Med brevet följer ett IDkort med information om G-brev översatt till fem språk.

Sveriges Hantverksråd Box 147 793 23 Leksand Telefon: 0247-369 50 Fax: 0247-151 70 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 5560906678

Ansökan
Anmälan om att avlägga provet görs till Guldsmedernas Yrkesnämnd senast 15 juni. Du
hittar mer information om ansökningsförfarandet i provanvisningarna (bilagan).
Kontaktinformation till Guldsmedernas Yrkesnämnd finns här nedan.
Efter godkänt prov görs en ansökan om gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet
och den administrativa avgiften för gesällbrevet på 875.- inkl moms betalas in. En (generell)
ansökan/anmälan om gesällbrevet samt information finns på www.hantverksrad.se
Utdelning av gesällbrev sker via den lokala hantverks- och/eller företagarföreningen och
sker vanligtvis en gång per år.

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Guldsmedernas Yrkesnämnd
Smycken och Klockor Branschorganisation
Narvavägen 7, 2 tr
114 60 Stockholm
Tel. 070-7774988
e-post. info@smyckenochklockor.se
Hemsida: www.smyckenochklockor.se
Eventuella yrkestekniska frågor kan ställas till Yrkesnämndens ordförande
Lars-Börje Nilsson
e-post. lars-borje@gnj.se
Tel. 0660-175 30
Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50
Fax. 0247-151 70
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Gesällbrev!
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Provanvisningar Gravöryrket – (blanksticksgravör)

Bilaga 1

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM ATT AVLÄGGA PROV
Ansökan/anmälan att avlägga gesällprov görs till Guldsmedernas Yrkesnämnd (Smycken och
Klockor branschorganisation).
I ansökan ska personuppgifter, intyg/betyg som styrker förkunskapskraven samt förslag till
handledare och kontrollant, dessa ska godkännas av yrkesnämnden. Yrkesnämnden
kontaktar den sökande innan provet får påbörjas.
I samband med att ansökan/anmälan skickas in, ska även granskningsavgiften betalas.
PRAKTISKA PROV (utförs på koppar- eller silverplåt om ej annat anges)
Teckensnitts text:
1. Engelsk skrivstil
2. Antikva
3. Blockstil
4. Gammalsvensk stil
Monogram:
1. Ett skrivstilsmonogram
2. Ett monogram i antikvastil
3. Ett spegelmonogram, (en bokstav)
4. Ett klockmonogram, (ornamenterat)
Vapengravyr:
1. Ett vapen med krona
2. Ett vapen med hjälm och mantel
Vygravyr:
Gravera en vy efter fritt val
Ringgravyr:
Mönstergravyr utvändigt, text och datum invändigt (valfritt material)
Sigill:
Utföra en sigillgravyr med två bokstäver i monogrammet (utförs i mässing)
UNDER ARBETETS GÅNG MED GESÄLLPROVET
Kontrollant ska närvara då arbetet påbörjas och ett par gånger under arbetets gång.
Kontrollant och handledare ska intyga att provet är egenhändigt utfört i enlighet med de
fastställda provbestämmelserna.
INLÄMNANDE AV GESÄLLPROV OCH GRANSKNING/BEDÖMNING
Proven skickas till Smycken & Klockor Branschorganisation (kolla alltid att adressen är
rätt) - senast den 15 oktober varje år. Skicka alltid proverna med rekommenderat brev
med mottagningsbevis. För frågor och information, maila info@smyckenochklockor.se
Proven granskas av Guldsmedernas Yrkesnämnd. Yrkesnämnden ansvarar för att meddela
lärlingen, samt underrätta Gesäll- och Mästarbrevskansliet om provresultatet.
Glöm inte att ansöka/anmäla till gesäll- och Mästarbrevskansliet var du vill ha ditt Gesällbrev
utdelat (se särskild ansökan/anmälan samt avgift) Ansökan och information hittar du på
www.hanverksrad.se . Detta ska göras när provet är godkänt och klart.
PROVKOSTNADER
Kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande,
materialkostnader, granskningskostnader, eventuella branschavgifter mm står den sökande
själv för om ingen annan överenskommelse träffats. Information lämnas av branschen.

För närvarande är kostnaden 3500:- + moms (4375:- inkl. moms). Inbetalas på Smycken och
Klockors, Bg: 624-9304. Märkning: Granskningsavgift.
FRÅGOR
Eventuella tekniska frågor kan ställas till Yrkesnämndens ordförande
Lars-Börje Nilsson
E-post: lars-borje@gnj.se Tel: 0660 – 175 30
VI ÖNSKAR DIG LYCKA TILL MED DITT PROV

Datum

ANSÖKAN/ANMÄLAN

GESÄLLPROV

För avläggande av praktiska yrkesprover för Gesällbrev i, Guldsmeds, Juvelfattar, Silversmeds eller Gravöryrket (blanksticksgravör)

Guldsmedsyrket
Juvelfattaryrket
Silversmedsyrket
Gravöryrket

Sökande
Namn

Mail

Gatuadress

Ortsadress

Tel

Handledare
Namn

Mail

Gatuadress

Ortsadress

Tel

*Kontrollant ( Förslag )
Namn

Mail

Gatuadress

Ortsadress

Tel

Information
Ansökan inskickas senast 15 Juni, helst i digital form (för snabbare handläggning) till Ordföranden i nämnden f.n.: lars-borje@gnj.se eller per post till Smycken & Klockor. Med ansökan, bifogas betyg samt intyg som styrker förkunskapskraven enligt provbestämmelserna.
Samtidigt inbetalas granskningsavgiften till Smycken & Klockors BG: 624-9304, märk inbetalningen med Granskningsavgift.
För aktuella granskningsavgifter, sista insändningsdatum för arbetsprover samt provbestämmelser och övrig information, kontakta Ordföranden i nämnden.
*Kontrollanten bör inneha Gesällbrev i något av branschyrkena.
Arbetsproverna får ej påbörjas förrän Guldsmedernas Yrkesnämnd godkänt Handledare
samt Kontrollant.
Ansökan om Gesällbrev görs först sedan betyget från granskningen erhållits. Betyget bifogas ansökan till Sveriges Hantverksråd: www.hantverksrad.se

Guldsmedernas Yrkesnämnd

Guldsmedsmästarnas Riksförbund & Smycken & Klockor Branschorganisation
KONTAKT & ADRESS FÖR INSÄNDNING AV PROVER
SMYCKEN & KLOCKOR - NARVAVÄGEN 7, 2TR.- 114 60 STOCKHOLM

Mail: info@smyckenochklockor.se Tel: 070 - 777 49 88

