GESÄLLPROV

Erfaren Behörig Frisör
Kriterier gesällprov
gäller under perioden 2022.01.01 - 2023.12.31
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Kom ihåg att på provdagen ta med legitimation samt dokumentation för arbetad tid/erfarenhet (10 år).
Åldersgränsen för modeller är 16 år.
Du ska själv ta med egna modeller, verktyg, produkter etc.
Samtliga moment ska beskrivas i förväg skriftligt och muntligt.
Strukturteckningarna ska vara i bläck eller färgpenna och på papperskopia.
När den utsatta tiden är slut ska verktygen läggas ner.
Slutresultaten ska tydligt redovisas i deklarationen.
Nackhår, öronhår och andra orenheter ger minus på helhetsintrycket.
Ett moment blir icke bedömningsbart om du använder otillåtna verktyg eller om utgångsläget inte stämmer med
kriterierna.
Vid godkänt gesällprov be examinator ge dig en ansökan att skicka in till Sveriges Hantverksråd för gesällbrev.
Stickprov på timmarna kan förekomma då du blir ombedd att i förväg skicka in lönespecifikationer.

Moment 1

Uppsättning |
Frisyren skall göras på ett långt hår som når nedanför axlarna. Allt hår ska vara uppsatt
förutom eventuellt slingor och lugg i dekorativt syfte. Löshår och hårprydnader är tillåtna
men får inte dominera och ska vara väl fastsatta. Håret på modellen får vara förpreparerat.
Uppsättningen ska vara väl arbetad.
Valfria verktyg och stylingprodukter, utfyllnad som ex. fillers/donuts är ej tillåtna
Betyg: A – F
Tid: 60 min (1 h)
__________________________________________________________________________________

Moment 2

Teoretiskt prov |
50 teoretiska kryssfrågor om frisöryrket, klippteknik, kemi, färg, design, företagande, arbetsmiljö,
skattefrågor samt frågor ur riksavtalet för frisörbranschen. Gällande avtal får användas som stöd.
Betyg: C = godkänt (38/50)
Tid: 60 min (1 h)
Moment 3

Kemisk strukturbehandling |
Det ska göras en kemisk strukturbehandling, hel- eller delpermanent, som harmonierar med
frisyren. Minst 50 % av håret ska behandlas och texturen ska visa en tydlig förändring. Ingen
sektionering/uppdelning innan start. Håret bedöms fuktigt utan stylingprodukt.
Valfri teknik och valfria produkter
Betyg: A - F
Tid: 105 min (1 tim 45 min) till färdigt resultat inklusive verkningstid.
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Moment 4a

Herrklippning med vågföning|
Det ska klippas en frisyr med finish vilket innebär gradering från 0 mm i nacken och med en
jämn övergång till hjässan. Det ska även vara en jämn övergång från sidorna till hjässan.
Sidorna, runt öronen och ner till nackens finish ska ha rena markeringar. Allt hår ska klippas
minst 2 cm. Slutresultatet ska vara minst 3 cm på hjässan och vid behov vara effilerat.
Efter klippningen ska håret vågfönas, d.v.s.moment 4a och 4b ska utföras på samma
modell.
Valfria verktyg
Betyg: A – F
Moment 4b

Vågföning |
Håret ska formas till minst 5 c-rörelser och visa tydlig djup och volym. C-rörelserna kan vara
fördelade 2+3 (på var sida av eventuell bena). Vågorna ska vara hållbara vid kamning och i
harmoni med frisyren. Momentet startas i vått utgångsläge.
Tillåtna verktyg: borste, kam, fön, clips, hårnät
Valfria stylingprodukter
Betyg: A - F
Total tid moment 4a & 4b: 75 min (1 h 15 min)
Moment 5

Make Over |
På ett kreativt sätt ska du klippa, färga, styla och ”göra om” din modell. Det färdiga resultatet ska
vara klädsamt/passande för personen och visa en tydlig förändring från utgångsläget.
Bedömningen grundas på både tekniska kunskaper samt yrkeskunskaper och bedöms i sin helhet
efter avslutad styling.
Medtag nytagen förebild framifrån, bakifrån samt från sidan – i pappersformat.
Moment 5a. damklippning, b. färgning, och c. styling, ska utföras på samma modell.
Moment 5a

Damklippning |
Det skall klippas en frisyr som innehåller minst 3 olika klippsätt. Allt hår ska klippas minst 3
cm och vid behov vara effilerat. I slutresultatet får håret inte nudda axlarna.
Valfria verktyg
Betyg: A – F
Moment 5b

Färgning |
Minst 2/3 av håret ska ändra nyans samt ljushetsläge minst 2 steg och innehålla olika
färgtekniker för att skapa skiftningar. Exempelvis folieslingor, frihandsapplicering, sektioner
eller partier. Håret får nyanseras. Färgen får ej blandas före start.
Valfria verktyg och färgprodukter
Betyg: A – F
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Moment 5c

Styling |
Efter färgningen ska håret stylas och formas för att framhäva klippning och färgning.
Frisyren ska vara hållbar och får inte innehålla någon form av flätning, tvinning eller
uppsättning. Slutresultatet bedöms torrt.
Valfria verktyg och stylingprodukter
Betyg: A – F
Total tid för moment 5a, 5b och 5c: 150 min (2 h 30 min)

Betygssystemet A-F
Antal +/6+ 05+ 14+ 23+ 32+ 41+ 5-

Betyg
A
B
C
D
E
F

Detta gäller om du missar något moment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information om eventuella moment som inte är godkända ges på en omprovslapp.
Anmäl dig till omprov på www.frisorforetagarna.se.
Vid fler än tre missade moment görs hela provet om.
Vid omprov moment 4a tid: 45 min
Vid omprov moment 4b tid: 30 min
Vid omprov moment 5a tid: 45 min
Vid omprov moment 5b tid: 120 min
Vid omprov moment 5c tid: 30 min
Max två försök för omprov, annars görs hela provet om.
Från påbörjat gesällprov har du 24 månader på att bli godkänd därefter görs hela provet om.
Kostnad omprov: 1000 kr.

Pris gesällprov: 3 500 kr

Senast uppdaterad 2021.09.16
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