GESÄLLPROV

Erfaren Behörig Frisör
Tips & råd vid gesällprov
Gäller perioden 2022.01.01-2023.12.31
Anmälan till provet är bindande och avbokning kan göras senast 1 månad före provdagen. Kontakta
utbildning@frisor.se
Vid senare avbokning återbetalas provavgiften endast vid uppvisande av läkarintyg.

Gesällprovet kostar 3 500 kr.

Tips och råd
Moment 1
Löshår eller andra material får inte användas som filler/donut.
Medtaget löshår prepareras på plats
Moment 2
Instuderingsmaterialet till provet finns på Frisörföretagarnas hemsida. Teoriprovet består av 50 frågor.
Du svarar genom att sätta ett kryss framför rätt svarsalternativ. Flera svarsalternativ kan vara rätt. Varje
fråga ger 1 poäng. För att få rätt på frågan ska du ha kryssat i samtliga alternativ som är rätt. För att få
godkänt/C ska du ha rätt på 75 % av frågorna. Det vill säga 38 poäng/rätt av 50 frågor. Du kan bara få
godkänt eller icke godkänt
Moment 3
Rakpermanent är tillåtet som strukturbehandling.
Moment 4a.
Det ska vara en finish i nacken men med rena markeringar på sidorna, runt öronen och ner till nackens finish.
Det går alltså inte att göra en fade.
Moment 4b.
En våg är 2 c-rörelser så man kan alltså inte göra dem 1+4. En vågsektion ska vara tillräckligt bred så att man
tydligt ska kunna se den och den ska vara i harmoni med frisyren. Vågorna behöver inte vara i riktning bakåt.
Allmänt
Kommer man inte i tid på provdagen så kan man, i mån av tid och möjlighet, få en ny starttid, annars kortare
tid på momentet eller omprov.
Blir en modell sjuk så blir momentet icke bedömbart och det blir omprov.
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Betyg A-F
För godkänt gesällprov (betyg C) krävs att du klarar minst 4 av 6 bedömningskriterier per moment enligt
följande:

1. Uppsättning
Hållbarhet/teknikval + Form/balans + Synliga nålar/nät/snoddar + Jämnhet i texturen + Helhetsintryck + Önskat resultat + 2.Teoriprov 75 % rätt (minst 38p/50p)
3. Kemisk strukturbehandling
Jämnhet från botten till toppen + Önskad textur + Brott på hårstrået/vikta toppar + Arbetsteknik + Kemiskt produktval + Helhet + 4a. Herrklippning
Nacke/finish + Yttre designlinje + Jämnhet i klippteknik + Arbetsteknik + Helhetsintryck + Önskat resultat + 4b.
Vågföning
Minst 5 c + Hållbarhet + Helhetsintryck + Format hela längden + Harmoni med frisyrer + Önskat resultat + -

5a. Make Over damklippning
Tydlig förändring + 3 klippsätt + Jämnhet i klippteknik + Yttre designlinje + Arbetsteknik + Önskat resultat/helhetsintryck + -

5b. Make Over färgning
Tydlig förändring + Jämnhet nyans/ljushetsläge i resp. teknik + Jämnhet nyans/ljushetsläge, helhet + Kladd i hårbotten/hud + Arbetsteknik + Kemiskt produktval/önskat resultat + -

5c. Make Over styling
Tydlig förändring + Hållbarhet + Teknik + Jämnhet i texturen + Helhetsintryck + Önskat resultat + -
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