


Sveriges Skrädderiförbund 

TILLÄGG TILL GÄLLANDE FÖRESKRIFTER FÖR GESÄLLPROV 

INOM SKRÄDDERIYRKENA 

1. Gesällprovet ska göras utan någon handledning.

Eleven ska under lärotiden ha tillägnat sig de kunskaper som behövs för att utföra provet 

självständigt. Lärare, mästare eller annan får inte kommentera, ge råd eller anvisningar under 

arbetets gång. Jämför t ex med körkortsutbildning och uppkörning. 

2. Sveriges Skrädderiförbunds granskningsnämnd kontaktas för tilldelning av plaggnumrering.

Granskningsnämnden nås endast via e-post: gesall@skradderiforbundet.se

3. Plaggen ska på vänster ärms utsida märkas med en numrerad lapp.

Eventuella lösa delar märks med samma nummer.

4. Fullständigt ifyllt granskningsprotokoll, personbevis och kopia på betald granskningsavgift textat

eller maskinskrivet. Alla handlingar läggs i en och samma plastficka. Vid uteblivna handlingar 

genomförs ej granskning av anmält plagg. 

Alla handlingar ska vara granskningsnämnden tillhanda senast 31/8 2018. 

Sänds till: 

Josef Olsson 

Hallundavägen 87 

145 64 Norsborg 

5. Ingen information eller bilder på gesällplagget eller delar av gesällplagget får publiceras före

granskningen av gesällen, handledaren eller utbildaren. Om det kommer till granskningsnämndens

kännedom att ett plagg på något sätt offentliggjorts underkänns plagget. Alla plagg ska förbli

anonyma till efter granskningen.

6. Gesällprovet ska fylla de krav som bestämmelserna ställer.

7. Bedömningen av arbetsprovet sker utan hänsyn till mästarens/lärarens utlåtande eller annan

handledning.

8. Eleven formger gesällprovet där föreskrifter för respektive prov ger vissa riktlinjer.

9 Plagget ska vara i standardstorlek. 
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Sveriges Skrädderiförbund 

10. Plaggen är av granskningsnämnden oförsäkrade.

11. Gällande avgift, 2800 kr, ska vara inbetald till Sveriges Skrädderiförbund plusgiro konto 1 08-1.
Senast 29/6 2018
Märk talongen: Gesällprov, namn, personnummer (10 siffror) samt vilket yrke gesällen 

representerar. 

12. Plagget ska vara granskningsnämnden tillhanda senast 7/9 2018

Sändas till:

Scenkonstbolaget i Östergötland 
Åsa Danielsson/Kostymateljen
Slottsgatan 135
602 20 Norrköping

13. Plaggen ska vara förpackade i skyddande klädpåse av genomskinlig plast närmast plagget och 
försedd med en för plagget lämplig neutral klädgalge.
OBS INGA HANDLINGAR TILLSAMMAN MED PLAGGET 

Alla fraktkostnader betalas av gesällen, ej av Sveriges Skrädderiförbund (bifoga returfraktsedel} 

14. Sökande som underkänns äger rätt att, sedan minst sex månader förflutit, inkomma med ett 
nytt gesällprov och har då att erlägga ny granskningsavgift.
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