SVERIGES HANTVERKSRÅD 		
GESÄLL- OCH MÄSTARBREVSKANSLIET
Provbestämmelser

(Centrala Yrkesnämnden 1986-12-01). Reviderade av Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening 		
SPEF och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2011-12-01

FÖR GESÄLLBREV YRKE: Muraryrket-/puts

Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening (SPEF).

Utbildningskrav

För att erhålla gesällbrev fordras:

• Erhållet yrkesbevis eller motsvarande inom mur och puts.
• Verifierande med annat intyg, referens motsvarande Svenskt yrkesbevis alt.
Genomfört kompetensprov enligt BYN.

GESÄLLPROVET

Följande generella regler skall beaktas:

• Gesällprovet kan utföras då något av ovanstående uppfyllts.
• Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning av branschen kan fastställas att den sökande
är väl insatt i yrket och har uppnått de krav för att erhålla av gesällbrev som är angivna i provbestämmelserna
fastställda av Sveriges Hantverksråd.

Det teoretiska provet:

Det praktiska provet:

Övervakas och rättas av branschen
utsedd person.
• Består av 30 frågor fördelat enligt:
Allmänt, 5 st, t.ex. arbetsmiljö, regler
eller liknande, Byggnadsfysik, 5 st,
Murning, 10 st, Puts, 10 st
•Tid för ritningsuppgift.

Övervakas av utsedd kontrollant, genomförs på egen arbetsplats alternativt anordnat objekt. Det praktiska provet kan genomföras först efter
det att det teoretiska provet är godkänt.
1. Kan efter svårighetsgrad endast bestå av Puts eller Murning, alt bägge.
2. Ska genomföras självständigt
3. Ska innehålla minst 5 moment per teknik, vid en teknik 7 moment.
4. Självständigt göra materialval
5. Beaktande av säkerhetsföreskrifter ska vara tydligt under arbete.
6. Egen uppskattning av tidsåtgång

Granskning/bedömning
Gesällprovet granskas av minst 2 opartiska granskare utsedd av branschen.
Kontrollant (inte granskare) skall intyga att prov utfört på egen arbetsplats är egenhändigt utfört i enlighet med
fastställda provbestämmelser, följa arbetet och närvara då arbetet påbörjas och då väsentliga moment utförs.
Kontrollant ska dokumentera utförande med text och bild.
Gesällprovet granskas med avseende på:
• 1 praktiskt prov, 1 teoretiskt prov
• Noggrannhet
• De av branschen angivna huvudmomenten i gesällprovet
• Självständighet
• Förståelse av yrket, material, funktion
• Säkert utförande i avseende på egen och andras säkerhet
• Ordning på arbetsställe, skötsel/hantering av verktyg och material
• Sammanfattande helhetsbedömning

Granskningsprotokoll
Ett granskningsprotokoll i original, undertecknat av granskarna, skall bifogas till ansökan om gesällbrev.
Vid bedömning av gesällprov används betygsnivåerna GODKÄND eller INTE GODKÄND.

Ansökan
Ansökan om gesällbrev görs på särskild blankett vilken erhålls från SPEF, ifylls och skickas till SPEF (adress och
kontaktuppgifter se nedan). Till ansökan bifogas: betyg/utbildningsbevis eller liknande från genomförd hantverkslärlingsutbildning eller motsvarande eller annan motsvarande handling.
￼￼￼￼￼￼

Avgift
Avgift för gesällbrevet (2011-01-01) är 500:- + moms (625:-) som betalas i samband med att provet godkänts av
branschen. Betalning görs till ”Stiftelsen Hantverk & Utbildning” Bankgiro nr 5814-8446

Provkostnader
Övriga kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande, material- kostnader, granskningskostnader, eventuella branschavgifter m.m. står den sökande själv för om ingen annan överenskommelse
träffats. Branschorganisationen SPEF organiserar, och genom utsedda kontrollanter/granskare, kontrollerar och
validerar genomförande och resultat av utfört gesällprov. Kontakta SPEF för information om kostnader för
gesällprovet. SPEF subventionerar del av kostnad.

För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter m.m kontakta:
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd Box 147, 793 23 LEKSAND
Tel. 0247-369 50
Fax 0247-151 70
E-post: info@hantverksrad.se
www.hantverk-utbildning.se

www.spef.org
SPEF Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
Post-/faktureringsadress: Box 5054, 102 42 Stockholm
Telefon: 08-698 58 00
Fax: 08-698 59 00
E-post: info@spef.org

SVERIGES HANTVERKSRÅD 		
GESÄLL- OCH MÄSTARBREVSKANSLIET
Provbestämmelser

Reviderade provbestämmelser- Mästarbrevsnämnden 1986-09-18. Reviderade av Sveriges Murnings- 		
och Putsentreprenörförening SPEF och fastställda av Sveriges Hantverksråd 2011......

FÖR MÄSTARBREV YRKE: Muraryrket-/puts

Bransch- och/eller yrkesorganisation (remissorgan): Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening (SPEF).

Generella krav för mästarbrev
• Den som ansöker om mästarbrev skall uppfylla de krav som finns angivna i lag och förordning om mästarbrev
för hantverkare (SFS1995:1255; SFS1995: 1256/1995 12 13
(informationen bifogas till den sökande)
• Samt uppfyller de specifika krav som branschen angett i gällande provbestämmelser för yrket.

Specifika branschkrav
Mästarprov kan genomföras tidigast efter 6 års yrkesverksamhet efter erhållet yrkesbevis
Om yrkesbevis ej erhållits kan yrkeskunskapen styrkas genom dokumentation av några tidigare egna arbeten,
foto, referens eller annat som valideras av granskare. Branschens utbildning Murning och Putsning klass 1, eller
motsvarande samt leverantörers särskilda utbildning/ar i material och system eller motsvarande är då meriterande.

MÄSTARPROVET

• Provet skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning av branschen kan fastställas att den sökande
är väl insatt i yrket och har uppnått de krav för att erhålla mästarbrev som är angivna i provbestämmelserna
fastställda av branschen och Sveriges Hantverksråd.
• Ansökan om att genomföra prov skickas till ”Gesäll & Mästarbrevskansliet” adress nedan.

Det teoretiska provet:
Övervakas och rättas av branschen utsedd person, genomförs dag 1 av 2.
• Består av 50 frågor fördelat enligt:
Allmänt, 5 st. t.ex. arbetsmiljö, parter i byggprocess m.m. Bransch/företagsekonomi. 5 st. Regelverk 10 st, t ex från Hus
AMA eller liknande. Byggnadsfysik, 10 st. Murning, 10 st. Puts, 10 st.
• Tid för ritning m.m. enligt nedan för prov i murning

Det praktiska provet:
Prov 1, utförs på ordinarie arbetsplats, övervakas av utsedd kontrollant:
1. Ska omfatta Murning och Puts, kan ske vid olika tillfällen
2. Ska genomföras självständigt.
3. Ska innehålla minst 10 moment per teknik.
4. Självständigt göra materialval.
5. Utförande med hänsyn till egen och andras säkerhet, inkluderar riskbedömning före start.
6. Dokumenteras med egna bilder och text.
Prov 2, utförs i lokal i samband med teoretiskt prov, övervakas av utsedd granskare.
Det praktiska provet (prov 2) kan genomföras först efter det att det teoretiska provet är godkänt. Övervakas av
granskare, genomförs dag 2.

Murning:

1. Egen måttsatt ritning, ska innehålla min 8 moment.
2. Egen uppskattning av tid.
3. Egen mängdberäkning material.
4. Uppskattning av kostnad.
5. Säkert och rent genomfört.

Puts:

1. Av annan uppfört murverk, t.ex. gymnasieskolas elever.
Svårighetsgrad minst motsvarande att t.ex. tillverka
schablon och dra listverk, eller likvärdigt.
2 Ska innehålla minst 8 moment.
3 Noggrannhet.
4 Ensartad ytstruktur med avfärgning.
5 Säkert och rent genomfört.

Granskning/bedömning
Mästarprovet granskas av minst 2 opartiska granskare utsedd av branschen.
Kontrollant (ej granskare) skall intyga att provet är egenhändigt utfört i enlighet med fastställda provbestämmelser och följa arbetet och närvara då arbetet påbörjas och då väsentliga moment utförs. 			
Granskningsprotokoll ska användas som mall för bedömning.

Mästarprovet granskas med avseende på:
• Provets art och omfattning - noggrannhet.
• De av branschen angivna momenten i mästarprovet.
• Sammanfattande helhetsbedömning.
Vid bedömning av mästarprov används betygsnivåerna GODKÄND eller INTE GODKÄND.
￼￼

Avgift

Avgift för mästarbrevet (2011-01-01) är 5.000:- + moms (6.250:-) och betalas till Sveriges Hantverksråd. Halva
avgiften, 3.125:-, betalas som anmälningsavgift i samband med att ansökan inlämnas till Gesäll- och Mästarbrevskansliet. Resterande del, 3.125:-, betalas som slutavgift då ansökan är tillstyrkt av branschen och godkänd av
Sveriges Hantverksråd.

Provkostnader
Utöver avgifter ovan tillkommer kostnader i samband med förberedelser inför provet, provets genomförande,
granskning, materialkostnader, eventuella branschavgifter m.m. står den sökande själv för om ingen annan överenskommelse träffats. Kontakta SPEF för information om kostnader för mästarprovet. SPEF subventionerar del
av denna kostnad.

Ansökan
Ansökan om mästarbrev görs på särskilda blanketter som skickas till Sveriges Hantverksråd, 		
Gesäll- och Mästarbrevskansliet.
För närmare information, provbestämmelser, ansökningsblanketter m.m. kontakta:
Gesäll- och Mästarbrevskansliet
Sveriges Hantverksråd Box 147, 793 23 LEKSAND
Tel. 0247-369 50
Fax 0247-151 70
E-post: info@hantverksrad.se
www.hantverk-utbildning.se

www.spef.org
SPEF Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
Post-/faktureringsadress: Box 5054, 102 42 Stockholm
Telefon: 08-698 58 00
Fax: 08-698 59 00
E-post: info@spef.org

