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Undervisningsformer
Gesällarbetet är ett självständigt arbete, som följs av kontrollanter. Ingen
handledning ges i samband med gesällarbetet. För att klara av studierna krävs
närvaro vid undervisning och handledning. Vid vissa delmoment är det
obligatorisk närvaro.
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Innehåll
Respektive branschorganisation har sina regler för hur gesällarbetet ska utföras
och det är dessa regler som gäller. För att få välja denna kurs måste ansökan om
att få göra gesällprov vara godkänd. Branschorganisationen utser handledare,
kontrollanter och granskare. Sätergläntan bistår inte med någon undervisning
eller handledning under denna tid. I kursen ingår även utställningskunskap och
byggandet av vårutställningen. En avslutande studieresa görs med studiebesök
som knyter an till undervisningen i slöjd-, kultur- och stilhistoria samt besök
som kan inspirera till framtida verksamhet
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
www.saterglantan.se • info@saterglantan.se
0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334

Mål
Efter kursens slut ska den studerande:
● kunna visa upp sin handaskicklighet genom att göra ett gesällprov

Examinationsform – kunskapskontroll
På kursen ges betyget godkänd eller icke godkänd. Kursen examineras genom
att redovisade praktiska resultat och dokumentation. Examinator är
huvudlärare.
Betygskriterier
Avgörande för betyget i denna kurs är att kontrollanterna för gesällarbetet kan
intyga att den studerande har arbetat med gesällarbetet enligt uppgjort plan.
Betyget på kursen säger inget om gesällprovet är godkänd eller inte, bara att den
studerande har använt tiden till att arbete med gesällprovet. Kvalitén på arbetet
bedöms av respektive organisation. Om gesällprovet blir godkänt kommer
branschorganisationen att utfärda ett gesällbrev enligt respektive organisation.
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