GESÄLLPROV

PM för elever vid gesällprov
Alla elever som genomfört färdigutbildning 3000 timmar (alt. 2000 timmar, i samråd med
handledare och godkänt av arbetsgivaren) ska erbjudas plats att avlägga gesällprov. Det är
ditt eget ansvar att anmäla dig till prov via www.frisor.se samt att få din utbildningsbok
ifylld vid godkänt prov. När gesällprovet är godkänt kan du ansöka om gesällbrev från
Sveriges Hantverksråd.
Gesällprovet kostar 3 500 kr.

Tips och råd







Alla moment ska beskrivas i förväg skriftligt och muntligt. Glöm inte yttre designlinje och
ev. tänkt effileringsteknik på klippningarna. Strukturteckningarna ska vara i bläck.
När den utsatta tiden är slut ska verktygen läggas ner.
Moment 8, 9, 10, 11 och 12 ska schamponeras på plats.
Använd stylingprodukter med måtta.
Vid godkänt prov, begär en kopia av betygsprotokollet som du behåller. Be att
examinatorn fyller i din utbildningsbok samt ge dig ett dokument att skicka in till Sveriges
Hantverksråd.
Kom ihåg att ta med utbildningsboken och legitimation på provdagen.

Betyg A-F
För godkänt delprov (betyg C) krävs att du klarar minst 4 av 6 bedömningskriterier per moment
enligt följande:
8. Kemisk strukturbehandling
Jämnhet från botten till toppen + Kemiskt produktval + Brott på hårstrået + Nått önskad textur + Ordning på arbetsplats/schamponering + Arbetsteknik + 9. Damklippning
Jämnhet i klippteknik + Önskat resultat + 2 klippsätt/minst 50% gradering/helform + Yttre designlinje + Anpassad effileringsteknik + Arbetsteknik/helhetsintryck + 10. Formblåsning
Hållbarhet + Önskat resultat + Teknik + Format hela längden + Jämnhet i textur + Helhetsintryck + -

11. Fri herrklippning
Jämnhet i klippteknik + Önskat resultat + 2 klippsätt + Yttre designlinje / + Anpassad effileringsteknik + Arbetsteknik/helhetsintryck + 12. Vågor
Minst 5 C + Önskat resultat + Hållbarhet + Format hela längden + Jämnhet i texturen + Placering/harmoni med frisyren + 13. Färg
Kemiskt produktval/nått önskat resultat + Kladd i hårbotten/hud + Jämnhet/ljushetsläge i respektive teknik + Jämnhet/ljushetsläge, helhet + Ordning på arbetsplats/schamponering + Arbetsteknik/nått önskat resultat+ -
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14. Styling långt hår
Hållbarhet/teknikval + Yttre form/ balans + Önskat resultat + Format hela längden/ + Jämnhet i texturen + Ändrad textur från utgångsläget + -

16. Brudklädsel
Hållbarhet krona/tiara + Hållbarhet slöjan + Balans krona/tiara + Balans slöja + Arbetsteknik/Hållbarhet + Helhetsintryck + -

15. Långhårsuppsättning
Hållbarhet/teknikval + Form/balans/riktning + Synliga nålar/nät/snoddar + Jämnhet i texturen + Helhetsintryck + Önskat resultat + 6+ = A
5+ = B
4+ = C
3+ = D
2+ = E
1+ = F
Ett moment kan bli icke bedömningsbart om du använder otillåtna verktyg eller om utgångsläget
inte stämmer med kriterierna.

Detta gäller om du missar något moment















Be om tydlig information om vilka eventuella moment som inte är godkända.
Om du inte blir godkänd gäller 3 månader innan omprov.
Vid fler än tre missade moment görs hela provet om.
Vid omprov moment 9 tid: 40 min
Vid omprov moment 10 tid: 40 min
Vid omprov moment 12 tid: 30 min, på formblåst eller stylad modell.
Vid omprov moment 13 tid: 105 min.
Vid omprov moment 14 tid: 45 min.
Vid omprov moment 15 tid: 50 min.
Vid omprov moment 16 tid: 40 min, på ett uppsatt hår.
Max två försök för omprov, annars ska hela provet göras om.
Från påbörjat gesällprov har du 24 månader på att bli godkänd därefter får du göra om hela
provet.
Vid missat moment, om du gjort gesällprovet efter 2000 timmar, återgår du i
utbildningsanställning i nivå 4 fram till omprov och alla moment är godkända.
Kostnad omprov: 1000 kr.

Lycka till!
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