Provbestämmelser för gesällbrev i:

Varmsmidesyrket
BILAGA 2, provets fria del.
Innan provet påbörjas
Granskningsnämnden behöver veta vad den sökande avser presentera i sin fria del. En kort
skriftlig beskrivning samt skisser, ritningar eller annan för granskarna relevant information
skickas in 3 månader innan provet påbörjas. Denna skickas in tillsammans med blanketten
”Ansökan”. Om granskningsnämnden anser att fördjupningen håller en relevant teknisk nivå
kan den sökande påbörja sitt arbete. Eventuellt med anvisningar, korrigeringar eller
kompletteringar från granskningsnämnden.
Fri del
Denna del avser visa att den sökande hanterar någon viss aspekt av yrket på en fördjupad nivå
och ska avklaras på mellan en och tre veckor. Den sökande väljer fritt hur smidesfärdighet ska
påvisas. Provet kan t.ex. vara skulpturalt smide, verktygssmide, serietillverkning, smide för
inredning, smide efter historisk förlaga, smyckesmide eller någon annan möjlig
yrkesinriktning där varmsmide kan tillämpas. Beräknat antal timmar anges i beskrivningen.
Antal arbetade timmar ska presenteras i samband med granskning.
Provet ska utföras under 40 - 120 arbetstimmar och avslutas senast 21 kalenderdagar efter att
det påbörjades. Det som granskas ställs i relation till hur många arbetstimmar det tagit att
tillverka.
Presentation av fri del
I samband med granskning ska arbetets fria del presenteras av den sökande. Detta görs i två
steg:
1. Motivera varför du valt att påvisa dina förmågor i varmsmide genom denna
produktion. Beskriv sammanhanget du anser arbetet höra hemma i, en målgrupp,
arbetsmarknad eller annat sammanhang. Reflektera och summera din arbetstid,
metodik, lön och val av produktion ur ett företagsekonomiskt perspektiv. I denna del
ska du försöka beskriva ditt arbete objektivt i den mån att du i lika delar beskriver
arbetets potential som dess brister. Beskriv detta muntligt, och ev. med kompletterande
material t.ex. bilder under 10-15 minuter.
2. Efter din presentation ställer granskarna frågor till dig angående det du gjort. Frågorna
kan röra alla aspekter av ditt arbete. Granskarna delger dig också sina tankar och
erfarenheter inom området.

Bedömning av provets fria del
Granskarnas uppdrag är att granska produktionen i relation till vad som presenterades i
samband med ansökan. Fördjupade kunskaper ska påvisas men detta innebär inte att arbetet
måste vara exceptionellt. Antal arbetade timmar ska ställas i relation till arbetets omfång och
svårighetsgrad. Först och främst bedöms den sökandes tekniska förmåga att inom rimlig tid
genomföra det som presenterats med god kvalité. I andra hand bedöms det som tillverkats
utifrån dess funktion, nytta eller annan för sammanhanget relevant egenskap.
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Validering av varmsmeder med längre yrkeserfarenhet
De som varit yrkesverksamma inom varmsmidesbranschen i 10 år eller mer och kan visa prov
på en bredd av smidesarbeten av god kvalité kan ansöka om att få tillgodoräkna sig provets
fria del samt presentationen. Dessa smeder ska då uppvisa dokumentation som styrker att de
arbetat på en professionell nivå under minst 10 års tid, men standardprovet kan inte valideras
utan måste genomföras med godkänt resultat av den som söker gesällbrev. För den som vill
valideras krävs ingen handledare som går i god för den sökande, endast en tidskontrollant och
de av SKSF utsedda granskarna.
Dokumentation ska lämnas in digitalt, företrädesvis som PDF eller liknande och som
utskriven kopia i färg. Dokumentationen ska innehålla:
- En CV med angivna utställningar, utbildning, uppdrag och andra meriter,
- En kort skriftlig presentation av den sökande smeden
- 10-15 fotografier som tydligt visar vad den sökande gjort.
- Till fotografierna ska följa en kort teknisk beskrivning av vad de föreställer, vilka tekniker
som använts, ungefärlig storlek, tillverkningsår, eventuella samarbetspartners etc.
Om granskningsnämnden anser sig inte kunna avgöra ifall den sökande besitter de kunskaper
som förväntas, kan de begära in kompletterande dokumentation. Innan granskning sker ska
avgiften för bedömning ha inkommit till SKSF via Bg. 328-1607, märk inbetalningen med
sökandes namn. Aktuell kostnad finns att hitta på www.konstsmidesföreningen.se
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