Bestämmelser för Gesällbrev i:

Makeupartistyrket
Provbestämmelserna framtagna (och reviderade) av branschen (SEYF) hösten 2013, reviderade
januari 2017 samt byte av branschförbund till SHR hösten 2019, fastslagna av Sveriges Hantverksråd
2019-12-02

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Sveriges Hudterapeuters Riksorganistation (SHR)

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter minst 2000 timmar dokumenterad utbildnings- och arbetstid i yrket
eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

Gesällprov – allmänna anvisningar
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av branschen.
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. Gesällprovet bör utföras i nära
anslutning till att grundutbildningen/praktiken slutförts.
Arbetet ska vara omsorgsfullt och visa på god hantverksskicklighet. För att erhålla ett Gesällbrev ska
samtliga obligatoriska delar i gesällprovet vara godkända

Provanvisningar
Provet består av ett praktiskt och teoretiskt prov. Anvisningar om provets innehåll finns i bilaga till
dessa provbestämmelser. Anmälan att avlägga prov görs direkt till SHR.

Granskning av provet
Ansvarig granskare är SHR. Granskare ska vara neutrala och utses av branschen på uppdrag av
Sveriges Hantverksråd. Läs mer om granskningstillfället i provanvisningarna.

Gesällprovs- och Gesällbrevskostnader
Information om kostnaderna för att få provet granskat fås av SHR. Summorna kan förändras så
kontakta alltid bransch-/yrkesorganisation för aktuella uppgifter.
Kostnaden för gesällbrevet är 700 kr + moms (875 kr inkl. moms). Med brevet följer ett ID-kort med
information om Gesällbrev översatt till fem språk.

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

Ansökan
Anmälan om att avlägga provet görs till branschen. Du hittar mer information om
ansökningsförfarandet i provanvisningarna (bilaga 1). Kontaktinformation till branschen (SHR) finns
här nedan.
Efter godkänt prov görs en ansökan om att erhålla Gesällbrev hos Gesäll- & Mästarbrevskansliet
och den administrativa avgiften för gesällbrevet på 875 kr inkl moms betalas in. En
anmälningsblankett om Gesällbrev finns på www.hantverksrad.se

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation
Dalagatan 60
113 24 Stockholm
Tel. 08-30 94 40
e-post. kansli@shr.nu
Hemsida: http://www.shr.nu
Gesäll- & Mästarbrevskansliet:
Sveriges Hantverksråd
Gesäll- & Mästarbrevskansliet
Box 147
793 23 Leksand

Tel. 0247-369 50
www.hantverksrad.se
info@hantverksrad.se

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Gesällbrev!

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

GESÄLLPROVSANVISNINGAR MAKEUPARTISTYRKET

Bilaga 1

Teoretiskt & Praktiskt prov:
Innehållet i det skriftliga provet uppdateras årligen av SHR. Inför varje provtillfälle rekvireras
det skriftliga provet från SHR.
Provet består av 30 frågor som ska besvaras så att det klart framgår att den sökande förstår
innebörden och kan argumentera för sina svar. Tid: 60 minuter.
För den praktiska delen av provet behövs två valfria modeller.
Provet, i sin helhet, omfattar valda delar utifrån följande områden:
Hygien & Ergonomi
Personlig hygien
Verktyg och produkthygien
Arbetsplats
Arbetsställningar
Hantverkstekniska kunskaper:
Hantera och välja material och produkter på bästa sätt utifrån syfte, mål, media och
förutsättningar för helhet och respektive detaljområde.
Processkunskap, från idé till färdigt resultat
Materialkunskap
Produktkunskap
Miljö och säkerhet
Planering
Logistik
Historia
Språkliga kunskaper:
Uppvisa god förståelse för estetisk kommunikation, tema, stil, känsla och klara av att
förmedla och uttrycka sig genom sina hantverkstekniska och konstnärliga kunskaper.
Färger och formers språk och termer.
Fackmässigt språk, termer och begrepp.
Konstnärliga kunskaper:
Färglära, ljuslära
Formlära
Nyans, mättnad och intensitet, korrigering
Skiss och presentationstekniker
Harmoni, mått och proportioner
Stil, epok och kulturhistoriska perspektiv
Helhetsanpassning
Visuellt skapande
Design
Branschkunskaper:
Kunskaper om olika yrken och roller
Branschområden, nationellt & internationellt
Nivåer
Varumärken
Organisationer
Kravklassificeringar
Designers /modeskapare
Branchhistoria

Företagande
Budgethantering
Försäljning
Service
Ansvar
Det praktiska provet:
Provet omfattar följande:
2,5 timmar praktiskt arbete
Lunch
2,5 timmar praktiskt arbete
Två valfria modeller måste medtagas.
Gesällprovet granskas med hänsyn till:
provets art och omfattning
noggrannhet och hygien
de av branschen angivna momenten i gesällprovet
sammanfattande helhetsbedömning
Granskning/bedömning
Gesällprovet granskas av minst 2 opartiska granskare utsedda av branschen (SHR) på
uppdrag av Sveriges Hantverksråd. Bedömningen sker över två betyg: Icke Godkänt och
Godkänt.
Alla moment, teoretiska samt praktiska måste vara godkända för att Gesällbrev skall
erhållas. Om så ej sker har den sökande rätt att göra om provet på dessa punkter inom
senast ett år från första provtillfälle.
Granskningsprotokoll
En kopia av granskningsprotokoll, undertecknat av granskarna, skall bifogas till ansökan om
Gesällbrev alternativt att granskarna intygar godkänt gesällprov direkt i Gesällbrevsansökan.
LYCKA TILL!

