Ansökan/Anmälan
om Gesällbrev

Insändes till
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd
Box 147
793 23 Leksand

Personuppgifter
Namn:
Yrke:

Personnummer:

Skorstensfejaryrket

Adress:

Telefonnummer:

Postnr/Postadress:
E-post:
Jag önskar få mitt Gesällbrev utdelat på följande ort:
Utdelning sker genom Företagarna eller Hantverkarna på vald ort
För utdelning i Stockholms stadshus (Blå Hallen) kan avgift tillkomma

Admin. avgiften för brevet 875.- (varav moms 175 :-) har satts in
på Stiftelsen Hantverk & Utbildnings bg 5814-8446 den (datum):
OBS! Avgiften måste vara inbetald innan ansökan behandlas.
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter sparas enligt
GDPR (Läs mer på hantverksrad.se och menyn om oss)
Underskrift, ort och datum:

Bilagor och intygande
Följande handlingar ska bifogas till ansökan
Bilaga 1:
Kopia på examen från grundutbildningen till Skorstensfejare
Bilaga 2: Intygande om att du varit verksam i yrket under minst tre år (arbetsgivarintyg och /eller arbetsbetyg)
Bilaga 2 kan ersättas med att din nuvarande arbetsgivare kan intyga ovanstående uppgifter. (intygande enligt nedan)
Härmed intygar jag i egenskap av arbetsgivare till den sökande, att jag utifrån tidigare uppvisade handlingar att den
sökande har varit verksam i yrket under minst tre år
* Den sökande började i yrket datum
(anställningsdatum) och har under följande tre år
ange årtal, varit verksam i yrket.
* Den sökande har vid sitt tredje erfarenhetsår varit verksam på följande ort:
* Uppgifterna är nödvändiga för att fastställa datum då gesällbrevets behörighetskrav uppfylls.
Arbetsgivarens underskrift, ort och datum:
Namnförtydligande/telefonnummer/e-post:
Befattning:
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Förtydligande angående ansökan/anmälan om gesällbrev
För att vi ska kunna handlägga din ansökan ska följande uppgifter finnas med:
Alla personuppgifter - Viktigt med tydligt läsbart namn.
Ett eller flera telefonnummer så vi kan nå dig med anledning av frågor eller kallelse till utdelning ex.
Utdelningsort? Var i Sverige vill du ha ditt brev utdelat?
I vilket yrke söker du gesällbrev?
Intygande om genofört godkänt utbildning samt intygande om att du varit verksam i yrket under minst tre år. Har du betalat
anmälningsavgiften för gesällbrevet? Du betalar till Stiftelsen Hantverk & Utbildnings bankgironummer 5814-8446 Ange gärna
inbetalningsdatum på ansökan. OBS! Märk betalningen med namn, personnummer samt yrke.
Avgifter Gesällbrev
Ett gesällbrev kostar 875:- (inkl moms). Om du har frågor eller önskar komma i kontakt med Gesäll- och Mästarbrevskansliet i
Leksand: Ring: 0247-369 55 E-posta: marita.olars@hantverksrad.se Adress: Box 147, 793 23 Leksand

Hanteringen av Gesäll- och Mästarbrev
Provbestämmelser för gesäll- och mästarbrev
Regler för gesäll- och mästarbrev styrs av de provbestämmelser som varje enskild bransch har utarbetat inom yrket. Dessa
provbestämmelser är en kravspecifikation där det bl.a. anges vilka förkunskaper som behövs för att kunna avlägga ett
gesällprov. Vidare finns angivet vad provet omfattar och detaljerna kring detta, granskning mm.
Vem utfärdar och fastställer kraven för gesäll- och mästarbrev?
Sveriges Hantverksråd är det organ som fastställer nya och reviderade provbestämmelser samt utfärdar gesäll- och mästarbrev.
Vem sköter handläggningen och administrationen av gesäll- och mästarbrev?
Stiftelsen Hantverk & Utbildning sköter, på uppdrag av Sveriges Hantverksråd, handläggningen och administrationen av gesälloch mästarbrev i Sverige.
Vem ingår i Sveriges Hantverksråd?
Sveriges Hantverksråd är idag sammansatt av representanter från följande organisationer: Företagarna, Svenskt Näringsliv samt
Hantverkarnas Riksorganisation.
Kontaktuppgifter
Sveriges Hantverksråd Gesäll- och Mästarbrevskansliet Box 147 793 23 Leksand
tel: 0247-369 55 fax: 0247-151 70 Hemsida www.hantverksrad.se e-post: info@hantverksrad.se
Ansvarig administratör Gesäll- och Mästarbrev Marita Olars, marita.olars@hantverksrad.se

Sveriges Hantverksråd om GesällGesäll- och Mästarbrev Ska ses i ett sammanhang d.v.s inom ett hantverksyrke ska Gesällbrevet vara grunden för fortsatt
Gesällbrevet
Gesällbrevet ska ses som hantverksyrkenas grundläggande kompetensbevis och får utfärdas till den som genomfört en väl
dokumenterad hantverks/yrkesutbildning och genomfört gesällprov enligt branschens provbestämmelser, godkända och
fastställda av Sveriges Hantverksråd.
Mästarbrev
Mästarbrevet ska ses som ett hantverksyrkes högsta bevis på uppnådd yrkesskicklighet och branschkompetens och får
utfärdas till den som uppfyller de krav som Sveriges Hantverksråd ställer samt de krav som anges i Lag och Förordning om
Mästarbrev för hantverkare.

Kort historik om Gesäll- och Mästarbrev
Gesäll- och mästarbrev har en lång tradition i vårt land. De äldsta skråsammanslutningarna etablerades i Sverige under mitten
av 1300-talet. Skråväsendet upphörde formellt 1847 och näringsfriheten infördes 1864. I början av 1900-talet etablerades den
fösta rikstäckande organisationen för svenskt hantverk som också blev det samlade organet för äldre och då nyetablerade
lokala hantverksföreningar i Landet. 1941 kom förordningen om Mästarbrev för hantverkare i modern tid. Förordningen
bestämmelser som varje enskild bransch/yrkesorganisation har fastlagt i de så kallade provbestämmelserna
Många hantverksyrken har sin egen symbol. De flesta innehåller representativa verktyg eller andra objekt som t ex arbetsprov.
Ursprunget kan härledas till äldre skråsigill. Utformningen har varierat och har också kombinerats med eget komponerade
symboler för yrket.
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