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Ny yrkesmässa ska stärka elevernas valkompetens 
 
Inspirerade av EuroSkills 2016 i Göteborg, arrangerar Varbergs kommun en 
yrkesmässa för elever i årskurs 8 med fokus på att stärka elevernas 
valkompetens för vidare studier och yrkesval. 

- Det är rätt i tid att ta nästa steg i vår satsning och tillsammans med 
bland andra grundskolornas SKAL-företag skapa en unik yrkesmässa 
på hemmaplan, säger Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare på 
barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun.  

 
Sedan 2014 pågår ett medvetet utvecklingsarbete i de kommunala skolorna för att stärka 
elevers valkompetens för vidare studier och yrkesval. MOA, modern arbetslivsorientering, 
är ett systematiskt arbetssätt där grundskolans elever möter fler än 50 olika yrken under 
sina nio år i grundskolan.  
 
I den del av MOA som kallas SKAL, SKolaArbetsLiv, medskapar elva lokala företag och 
skapar likvärdighet i samverkan skola- arbetsliv. Som komplement till SKAL-företagen har 
Varbergs kommun, Region Halland och Krögarföreningen bjudits in att delta i en första 
workshop inför en lokal yrkesmässa som går av stapeln i mars 2019. 

- På fredag tar vi första steget i skarpt planeringsläge tillsammans med de yrken och 
branscher som initialt erbjudits att bidra med tankar och erfarenheter till den nya 
MOA-mässan. I nästa steg kommer det sannolikt finnas möjlighet för fler företag 
att bidra, säger Viktoria Struxsjö. 
 

Hösten 2017 har en arbetsgrupp under ledning av barn- och utbildningsförvaltningens 
utvecklingschef Maria Wirén tagit fram ramar för mässan. I gruppen har två studie- och 
yrkesvägledare ingått, en från grundskolan och en från gymnasiet, för att stärka samarbetet 
mellan skolformerna. Förebilden för arrangemanget är EuroSkills som anordnades i 
Göteborg 2016. Där visualiserades yrken på ett intresseväckande sätt och elever som 
besökte arenan hade möjlighet att tala med yrkesföreträdare irl.  

- Varje yrke på MOA-mässan ska visualiseras, och tanken är att inte en enda 
traditionell monter ska finnas på mässgolvet, säger Viktoria Struxsjö, och förklarar 
vidare att mässan kommer att vara en del av undervisningen där för- och 
efterarbete ger eleverna ett meningsfullt lärande som stärker valkompetens för 
vidare studier och yrkesval.  

 
För mer information, kontakta: 
Maria Wirén, utvecklingschef barn- och utbildningsförvaltningen 
E-post: maria.wiren@varberg.se  
Telefon: 070-936 80 36  
 
Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare barn- och utbildningsförvaltningen 
E-post: viktoria.struxsjo@varberg.se  
Telefon: 070-598 86 82  
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