Bestämmelser för Gesällbrev i:

Nagelterapeutyrket
Gällande provbestämmelser är framtagna av Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation och
fastslagna av Sveriges Hantverksråd 2020-12-03. Provbestämmelserna i yrket antogs första gången
2009-02-24.

Ansvarig bransch-/yrkesorganisation
Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation (SHR)

Förkunskapskrav
Gesällprov kan avläggas efter minst 2000 timmar dokumenterad utbildnings- och arbetstid i yrket
varav 200 timmar ska utgöra yrkesutbildning till nagelterapeut 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 visar att 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 utbildningen/färdigträningen. För
att erhålla ett Gesällbrev ska samtliga obligatoriska delar i gesällprovet vara godkända eller
validerade av branschen.

Provanvisningar
Provet genomförs enligt anvisningarna i bilaga 1 som är framtagna och fastställda av branschen.
Mer detaljerad information erhålls av SHR efter anmälan.

Granskning av provet
Ansvarig granskare är SHR. Granskare ska vara opartiska 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. Kostnaderna 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 Gesällkort
med information om Gesällbrev översatt till fem språk.

Ansökan
Anmälan om att avlägga provet görs till branschen. Efter anmälan får du fullständig information av
SHR, om hur provet genomförs. 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

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

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

Bilaga 1

GESÄLLPROVSANVISNINGAR NAGELTERAPEUTYRKET
Gesällprov
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av branschen.
Provet består av ett praktiskt och teoretiskt prov. Anmälan att avlägga prov görs direkt till SHR
Gesällprovet består av två delar. Ett teoretiskt prov samt ett praktiskt prov där utvalda behandlingar
visas. Hela gesällprovet genomförs under en dag.
Teoretiska delen
Det teoretiska provet består av 100 flervalsfrågor. För att bli godkänd på det teoretiska provet krävs att
man når upp till 80 % korrekta svar. Tiden för provet är 1 timma. Vid resultatet icke godkänd gör man
om hela det teoretiska provet. Omprov skall göras inom 1 år från första teoretiska provets datum.
De ämnen som omfattas av det teoretiska provet är:
-Anatomi och Fysiologi
-Dermatologi
-Mikrobiologi och Hygien
-Kosmetisk kemi
-Entreprenörskap
-Försäljningsteknik och Kundservice
-Yrkesetik
-Hälsa och säkerhet i arbetet
-Grundläggande nagelterapeutbehandlingar så som; manikyr, lackning, spabehandlingar, valfritt
system för nagelförlängning (gel, akryl), lagning av naglar, återbesök, nailart
-Avancerade nagelterapeutbehandlingar; Översiktlig teoretisk kunskap om valfria avancerade
behandlingar tex. paraffinbehandling, elfil, airbush, avancerad nailart, nagelförlängning som inte ingår i
grundläggande behandling.
Praktiska delen
Det praktiska provet består av utvalda behandlingar som granskas utifrån bedömningskriterier. Man
kan komma att få muntliga frågor under det praktiska provet av granskarna. Vid vissa moment
behöver granskarna titta på naglar innan man går vidare i behandlingen. För godkänt prov ska alla tre
behandlingarna klaras med minst 80 %, Vid underkänt i en behandling kan denna göras om. Omprov
skall göras inom 1 år från det praktiska provets datum.
De behandlingar och moment som omfattas av den praktiska delen är:
1 Klassisk manikyr med SPA rutin; ska inkludera filning, valfri uppmjukande behandling, peeling,
mask, massage och polering, en hand lackas med färgat/mörkt lack, en hand lackas med fransk
lackning. 90 min
2 Förlängning med valfri teknik; en hand förlängning med tippar och en hand förlängning med mall. En
hand med material i två färger med tex. tekniken fransk manikyr eller fade och en hand som lackas
med mörkt gellack. 150 min
3 Återbesök av på en hand med valfri teknik och minst 3 veckors utväxt. 60 min
Granskningsmännen bedömer även följande moment:
-Personlig hygien och framtoning
-Hygien/ordning på arbetsplatsen och hygieniskt arbetssätt
-Kundbemötande
-Ergonomi
-Slutresultat
-Analys, kundkort och kundrekommendationer
Gesällen tar med egna modeller för alla tre praktiska moment, minst 2 modeller behövs. Fullständig
information om hur provet går till och bedömningskriterier erhålls av SHR efter anmälan om att få göra
gesällprovet
LYCKA TILL!

