Bestämmelser för Gesällbrev i:

Makeupartistyrket
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. Reviderade 2021-03-08.

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 makeupartist 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 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. Kostnaderna kan förändras så
kontakta alltid branschen 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/anmälan 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 MAKEUPARTISTYRKET
Gesällprov
För att få göra Gesällprov ska förkunskapskravet vara uppfyllt och vara godkänt av branschen.
Gesällprovet består av följande delar
Portfolio - lämnas in i samband med ansökan om att avlägga Gesällprovet
Teoretiskt prov - genomförs i samband med det praktiska provet.
Praktiskt prov - genomförs på plats under en heldag med granskare och innefattar 3 makeuper
Portfolion
Portfolio lämnas in vid ansökan om att får göra gesällprovet. Den ska vara digital och i ett samlat
dokument i pdf eller word. Man ska genom portfolion kunna visa på sin kunskap, förmåga och
kreativitet i att designa en portfolio och kunna visa på förmågan att kunna skapa en professionell
portfolio att användas i yrkeslivet.
Portfolion ska innehålla:
Tre stycken högupplösta foton av professionell kvalité i A 4 format. Det ska finnas ett foto för
varje typ av makeup. Fotona får endast retuscheras med hjälp av ljussättning, ingen övrig
retuschering får göras
Kort beskrivning av vilken typ av makeup som visas är utifrån de alternativ man fått välja mellan.
Det ska finnas en beskrivning över vad som kännetecknar makeupen vad gäller stil, färg och
form. Datum för utförande och fotografering ska finnas med. Max en 1/3 A4 text per makeup.
Portfolion ska ha en titelsida med titel, namn på utförare/makeupartist och datum/år för utförande
och samt en innehållsförteckning. Val av foto på följande makeuper kan göras:






korrigerande makeup
skönhetsmakeup
brud/festmakeup
media-makeup/ makeup för film/video
årtalsmakeup






visningsmakeup
makeup för svart/vit foto
kreativ makeup
airbrush makeup

Teoretiska delen - genomförs i samband med det praktiska provet
Det teoretiska provet består av 75 flervalsfrågor. Tiden för provet är 45 minuter. 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:










Dermatologi
Mikrobiologi och Hygien
Kosmetisk kemi /produktkunskap
Entreprenörskap
Försäljningsteknik och Kundservice
Yrkesetik
Hälsa och säkerhet i arbetet
Grundläggande makeuptekniker;

färglära/formlära, instrument/utrustning, vardagsmakeup/skönhetsmakeup brud/festmakeup,
media-makeup, visnings-makeup, årtalsmakeup, moodboard/facecharts, foto/portfolio.
Avancerade makeuptekniker (Översiktlig teoretisk kunskap om avancerade behandlingar.
Exempel: kreativ makeup, airbush, special effects, täckning av bryn)
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Praktiska delen - genomförs med granskare under en heldag på angiven dag och plats
Det praktiska provet består av tre utvalda makeuper som granskas utifrån granskningskriterier.
Man kan komma att få muntliga frågor under det praktiska provet av granskarna. Vid underkänt i
en makeup kan denna göras om. Omprov skall göras inom 1 år från det praktiska provets datum.
De makeuper som omfattas av den praktiska delen är:
1. Fullständig makeup med klassisk årtalsmakeup. Måste innehålla full bas med foundation,
concealer, highlight/shading och rouge. Eyeliner, ögonskuggor, lösfransar, ögonbryn och
valfri läppfärg med läppenna och läppstift.
Tid 60 min
2. Fullständig makeup med Klassisk sotning med matt, svart skugga. Måste innehålla full
bas med foundation, concealer highligt/shading och rouge. Eyeliner/kajal, ögonskugga,
mascara, ögonbryn, matta röda läppar med läppenna och läppstift.
Tid 60 min
3. Kreativ makeup med valfri tolkning utifrån tema. Måste innehålla full bas med foundation,
concealer, highlight/shading och rouge. Eyeliner/kajal, ögonskuggor, mascara, ögonbryn,
läppar. Presenteras på som moodbord/facechart som ska skickas in senast två veckor
innan gesällprov. Kan även innehålla utsmyckning så som strasstenar, airbrush, glitter.
OBS ska inte innehålla special effects.
Tid 90 min
Hur genomförs provet?
Den sökande lämnar in portfolio vid ansökan om att få göra gesällprovet och denna ska vara
godkänd innan själva provet. På provdagen skriver man först det teoretiska provet på 45 minuter.
Därefter görs det praktiska provet. Till denna del ska man ta med sig all utrustning och produkter
som ska användas. Bord, arbetsstol, och lupplampa, kan lånas på plats. De olika momenten
skall utföras på utsatt tid, se schema för Gesällprov
Modeller tar man med själv. Det behövs minst två olika modeller. Modeller får inte ha
fransförlängning.
Det finns möjlighet att komma till provlokalen 1 timme innan provet börjar eller efter
överenskommelse, för att förbereda sin arbetsplats. SHR ser till att det finns frukt och vatten
under hela dagen samt ordnar med lunch.
Granskning av det praktiska gesällprovet
Ansvarig granskare är SHR. Gesällprovet granskas av minst 2 neutrala granskare utsedda av
branschen (SHR) på uppdrag av Sveriges Hantverksråd.
För att bli godkänd krävs:
Portfolio – för att portfolion ska vara godkänd ska samtliga granskningskriterier vara uppfyllda.
Teoretiskt prov – för att det teoretiska provet ska vara godkänt ska man nå upp till 80 % rätta
svar.
Praktiskt prov - det praktiska provet består av tre delar. Varje del består av en rad moment och
varje moment granskas utifrån en rad granskningskriterier. För att bli godkänd skall man nå upp
till totalt 80 % av kriterierna för varje makeup.
Fullständig information om hur provet går till och vilka granskningskriterierna är erhålls av SHR
efter anmälan om att få göra gesällprovet.

LYCKA TILL!

