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Kurs 3.6.b Gesällarbete
Utbildningen som kursen ingår i

Slöjd och hantverk – form och kultur

Utbildningsnummer och omgång

KK0114 - 3 i beslutsomgång 2

Beslutsdatum för kursplanen

2020-11-17

Kursens omfattning

10 veckor, valbar kurs

Kursens lärar- eller handledarledda verksamhet

40 timmar

Undervisningsspråk

Svenska

Kursens huvudsakliga innehåll
● Gesällprov
● Utställningskunskap
● Studiebesök
Respektive branschorganisation har sina regler för hur gesällprovet ska utföras
och det är dessa regler som gäller. För att få gå denna kurs måste ansökan om
att få göra gesällprov vara godkänd innan kursstart. Branschorganisationen
utser handledare, kontrollanter och granskare. Sätergläntan bistår inte med
någon undervisning eller handledning under denna tid, gällande gesällprovet.
Även kostnaderna står den studerande för.

Kursens mål
Efter fullföljd kurs ska den studerande ha kompetens att:
● göra ett gesällprov
● producera en utställning under vårutställningen
● presentera sina hantverkskunskaper i en utställning

Former för kunskapskontroll
Kursen examineras genom att bedöma att gesällprov är genomfört. Vid frånvaro
från obligatoriska kursmoment ges en komplettering i samråd med ansvarig
lärare. Examinator är huvudlärare.

Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk
Knippbodarna 119, 793 41 Insjön
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0247-645 70 • Org.nr: 783200-3334

Principer för betygssättning
Icke godkänt (IG) Den studerande har fullföljt kursen men inte nått målen
för kursen. Godkänt (G) Den studerande har nått samtliga mål för kursen.
Bedömningen avser kunskaper och
färdigheter i

Godkänt

göra ett gesällprov

-

lämnat in en gesällansökan till
granskningsnämnden och fått den godkänd
arbetat med gesällprovet under utsatt tid

producera en utställning under
vårutställningen

-

diskutera, planera och genomföra arbetet med
gemensam utställning

presentera sina hantverkskunskaper i
en utställning

-

visa upp i utställningsform sina hantverkskunskaper

Undervisningsformer
Gesällarbetet är ett självständigt arbete, som följs av kontrollanter. Ingen
handledning ges i samband med gesällarbetet. Vid utställningsarbetet är det
obligatorisk närvaro.
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