GESÄLLPROV

Frågor och svar
Detta är ett levande dokument där syftet är att klargöra eventuella tolkningar och
frågetecken gällande kriterierna på gesällprovet.

Gesällprov

Moment 8
Får man göra en rakpermanent som strukturbehandling?
Svar: Ja

Moment 10
Vad är ett format hår?
Svar: Ett hår som ändrat riktning från hur det växer samt ändrat struktur från utgångsläget.

Moment 12
Kan man göra vågorna 1+4?
Svar: Nej, en våg är 2 C-rörelser.
Hur bred måste vågsektionen vara?
Svar: Man ska tydligt kunna se vågen och den ska vara i harmoni med frisyren.
Måste vågorna vara i riktning bakåt?
Svar: Nej
Får jag använda clips och hårnät vid vågföningen?
Svar: Ja, men inte vid informningen.
Måste momentet vågor göras på samma modell som dam- eller herrklippningen?
Svar: Ja
Vid omprov, måste jag föna vågor och resten av frisyren på 30 min?
Svar: Endast vågorna fönas på 30 min. Resten av frisyren fönas i förväg.


Moment 13

Ska håret vara obehandlat på färgalternativ 1?
Svar: Utgångsläget på håret är valfritt.
Måste allt hår ändra ljus-, mörkhetshetsläge 2 steg på färgalternativ 1?
Svar: Allt hår ska behandlas med oxidationsfärg och håret ska i sin helhet ändra ljus-, mörkhetsläge minst 2
steg. Finns det enstaka slingor, toppar eller områden som behåller sitt ljushetsläge så är det ok (max 1/3).
Är ombre, sombre och balayage tillåtet?
Svar: Ja, på alternativ 1.
Får man ha Olaplex eller liknande produkt i färgblandningen?
Svar: Ja.
Får man använda en clear?
Svar: Ja, om clear-produkten ger ett permanent färgförändrande resultat enligt kriterierna, d.v.s.
ändrar ljus- mörkhetsläge tillräckligt många steg.
Räknas en guldig 5:a (5/3) och en guldig 8:a (8/3) som olika nyanser i alternativ 1?
Svar: Nej, det är inte olika nyanser
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Moment 13, 14, 15 & 16
Kan modellen vara klippt i ökande längder och ha lugg/ etapper mot ansiktet?
Svar: Ja, om de längsta längderna i övriga yttre designlinjen når nedanför axlarna
Vad klassas som tiara?
Svar: En godkänd tiara ska vara minst 10 cm i metall, den ska ha formen av en halvkrona och kan vara hög
eller låg.
Får tiaran sitta vart som helst på huvudet?
Svar: Ja.

Får en kronas botten vara öppen?
Svar: Nej, en kronas botten ska vara en hel cirkel, inte en öppen cirkel.
Kan slöjan ha en kam?
Svar: Ja
Kan håret vara uppsatt i förväg på omprov brud?
Svar: Ja, men fäste för krona, tiara & slöja måste göras på plats.
Allmänt
Vad händer om man inte kommer i tid?
Svar: Om tid och möjlighet finns så får eleven en ny starttid, annars kortare tid på momentet eller
omprov.
Vad händer om min modell blir sjuk?
Svar: Momentet blir icke bedömbart och det blir omprov.
Vad händer om jag vill avboka min plats eller blir sjuk?
Svar: Anmälan är bindande och avbokning kan göras senast 1 månad före provdagen. Vid uppvisande av
läkarintyg återbetalas provavgiften. Kontakta utbildning@frisor.se

Vad händer om jag inte klarar alla moment när jag gör gesällprovet?
Svar: Du får göra omprov efter 3 månader (missar man fler än 3 moment görs hela provet om).
Vad händer om jag inte klarar alla moment när jag gör gesällprovet efter 2000 timmar?
Svar: Då fortlöper utbildningen i nivå 4 fram till omprov och tills samtliga moment är godkända. När timmarna i
nivå 4 är avklarade upphör anställningen om inte arbetsgivaren och eleven kommit överens om en fortsatt
anställning.
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