Bestämmelser för Gesällbrev i:

Duodji/Duodje/Vätnoe inriktning samiskt silver
Bestämmelserna är framtagna och branschen våren 2020 samt fastställd av Sveriges Hantverksråd
2020-12-03.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Sameslöjdstiftelsen/Sámi Duodji

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter 4 000 timmar dokumenterad yrkesutbildning eller yrkeserfarenhet
vilket motsvarar ca tre år inom angivet yrke eller av branschen validerad yrkeserfarenhet och
kompetens inom Duodji/Duodje/Vätnoe inriktning samiskt silver. (Se bilaga 1)

Gesällprov – allmänna anvisningar
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av branschen.
Gesällprovet är ett yrkesprov som ska 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 får/bör utföras under slutet av
utbildningen/färdigträningen i yrket. För att erhålla ett Gesällbrev ska samtliga obligatoriska delar i
Gesällprovet vara godkända.

Provanvisningar
Provet består av tre praktiska prov och genomförs enligt anvisningarna i bilaga 1 som är framtagna
och fastställda av branschen.

Granskning av provet
Ansvarig granskare är branschen. Granskare ska vara opartiska och utses av branschen på uppdrag
av Sveriges Hantverksråd. Läs mer om granskningen i provanvisningarna. Se bilaga 1.

Gesällprovs- och Gesällbrevskostnader
Information om kostnaderna för att få Gesällprovet granskat fås av branschen, se bilaga 1.
Kostnaden för gesällbrevet är 700 kr + moms (875 kr inkl. moms). Med brevet följer ett
Gesällkortkort med information om Gesällbrev 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 branschen senast 15 maj varje år. Du hittar mer information
om ansökningsförfarandet i provanvisningarna (bilaga 1). Kontaktinformation till branschen finns här
nedan.
Efter godkänt prov görs en ansökan/anmälan om att erhålla Gesällbrev hos Gesäll- &
Mästarbrevskansliet och den administrativa avgiften för gesällbrevet på 875 kr inkl moms betalas in.

I vissa branscher sköter branschföreträdaren kontakten med Gesäll- & Mästarbrevskansliet. Hör
med din bransch. En generell ansökningsblankett om Gesällbrev finns på www.hantverksrad.se

Kontaktuppgifter:
Branschorganisation:
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Porjusvägen 4
962 31 JOKKMOKK
0971-128 94
info@sameslojdstiftelsen.com
www.sameslojdstiftelsen.com
Eventuella yrkestekniska frågor kan ställas till:
Anna Burman Sjöberg (verksamhetsledare)
info@sameslojdstiftelsen.com
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 Fax: 0247-151 70 www.hantverksrad.se info@hantverksrad.se Org.nr 5560906678

Provanvisningar för Gesällbrev i Duodji/Duodje/Vätnoe inrikting samisk silver

Bilaga 1

Provanvisningar för Gesällbrev i Duodji/Duodje/Vätnoe
inriktning samisk silver
Gesällprov
Provet består av tre praktiska arbeten som tillverkas för hand i silver och genomförs i handledarens
verkstad eller i annan av branschen godkänd verkstad.
Delprov I : Riskku/brosch inom måtten 10-12 cm i diameter.
Broschmekanismen ska vara egentillverkade ( charner, kryll och nål)
Riskkun ska dekoreras med minst en av dessa tekniker:
- Trådarbeten, gravering
- ha minst 20 handgjorda löv som är monterade på 20 fastlödda öglor.
Delprov 1 ska innehålla teknikritning och arbetsbeskrivning.
Delprov II
Delprov 2 ska innehålla en teknisk ritning, arbetsbeskrivning, tillverkningsprocess och en beskrivning till
hur urvalet till de fria arbetet gjorts.
Till delprov 2 kan man välja:
- Baste/ sked smidd från ett helt stycke silver
- Guksi/kosa
- Silbaliehppå,silbagoahka/silverkrage
- Nållogoahti/Nålhus
- Diadem eller brudkrona
- Boagansilbbat/Bältessilver innehållande minst 5 st knappar och bältesspänne
- Roahkit /bältesspänne eller koltspänne
- Ledadspänne i två delar
Delprov III: Siella/amulett enligt ritning
Amuletten görs enligt ritning, se bilaga 2
Gesällprov får och bör genomföras i anslutning till avslutad utbildning och prov kan avläggas efter 4000
timmar dokumenterad utbildning/erfarenhet i yrket eller motsvarande kunskaper som valideras av
branschen.
Generella ämnesområden:
Sökande som saknar formell utbildning enligt ovan ska valideras av branschen och redovisa motsvarande
kunskaper inom följande ämnesområden:
Material:
Föremålstillverkning:
Kunskap om ädelmetaller
Kunskap om och tillverkning av traditionella
Färg och form:
och nyskapande föremål.
Kunskap om färg och form med särskild
Gravyr och dekor:
inriktning mot samisk silver
Mönster, graveringstekniker och komposition
Verktygslära/Maskinlära:
Putsning och slipning:
Kunskap om underhåll, skyddsföreskrifter,
Putsning och slipning
verktygens användningsområde.
Ytbehandling:
Ortskarakatär:
Polering
Kunskaper om de olika områdenas särart och
likheter.
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Ansökan om att avlägga Gesällprov
Skicka in en ansökan att få avlägga Gesällprov till branschföreträdaren senast den 15 maj. Ansökan
mottages och branschen kontaktar den sökande och ger klartecken att påbörja Gesällprovet. Ansökan
ska innehålla följande handlingar;
• Personliga kontaktuppgifter
• Intyg/betyg gällande utbildningsbakgrund
• Objektsbeskrivning/ritning för proven (se informationen om varje delprov).
Under arbetets gång med Gesällprovet
Kontrollant (ej examinator) ska följa arbetet under genomförande av provet och 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.
lnlämnande av Gesällprov och granskning
Provet skickas till Sameslöjdstiftelsen/Sami Duodji senast 31 oktober och ska skickas med
rekommenderat brev med mottagningsbevis. Till proven bifogas kontrollant-och handledarintyg,
ritningar samt arbetsbeskrivningar. Eventuella namnstämplar ska vara maskerade då objektet lämnas in.
Granskning och bedömning
Gesällprovet granskas och bedöms av 2-3 opartiska examinatorer utsedda av branschen och genomförs i
nära anslutning till att Gesällprovet slutförts.
Gesällprovet granskas med avseende på:
* Provets art och omfattning
* de av branschen angivna momenten i Gesällproven
* Noggrannhet
* sammanfattande helhetsbedömning
Handling om Godkänt Gesällprov (Granskningsprotokoll)
Branschen ansvarar för att meddela och tillsända provtagaren resultatet av Gesällprovet.
Anmälan om Gesällbrev
Anmälan om Gesällbrev görs på särskilda blanketter som skickas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. En
handling om godkänt Gesällprov (granskningsprotokoll), undertecknat av granskarna, skall bifogas i
ansökan. Blanketter finns på www.hantverksrad.se.
Kostnader
Kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande, materialkostnader,
eventuella branschavgifter m m. står den sökande själv för om ingen annan överenskommelse träffats.
Kostnad för Gesällprov är 3000 kr inkl. moms).
Administationsvgift för Gesällbrevet är 875 kr inkl. moms och betalas till Gesäll- och
Mästarbrevskansliet i samband med att ansökan/anmälan om Gesällbrev inlämnas.
För närmare information om provbestämmelser, ansökningsblanketter m m kontakta:
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Porjusvägen 4
962 31 Jokkmokk
Tel. 0971-128 94
E-post: info@sameslojdstiftelsen.com
Hemsida: www.sameslojdstiftelsen.com

Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand
Tel. 0247-369 50
E-post: info@hantverksrad.se
Hemsida: www.hantverksrad.se
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