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Varberg den 22 januari 2021 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

MOA-mässan 2022 
”Min plats i ett framtida Varberg”, Visionen Varberg - Västkustens kreativa mittpunkt 
 

Syfte 
Stärka elevers valkompetens och förutsättningarna för vidare studier och yrkesval  

Plats  
Arena Varberg, Sparbankshallen  

Datum 
16 mars  

Målgrupp 
Samtliga elever i årskurs 8 i de kommunala grundskolorna (ca 650 stycken)  
 
 

MOA – ett ramverk för modern arbetslivsorientering  
Systematiskt och återkommande samarbete skola- arbetsliv 
 
2014 påbörjades ett medvetet utvecklingsarbete i Varbergs kommunala skolor med syfte att stärka 
elevers valkompetens för vidare studier och yrkesval. MOA, modern arbetslivsorientering, är ett 
ramverk för samverkan skola-arbetsliv och löper som en röd tråd genom grundskolans utbildning. 
MOA består av samarbeten med omvärlden där elever möter yrkesföreträdare, besöker 
arbetsplatser och levererar skarpa projekt på uppdrag av arbetsgivare.  
 
Det systematiska och återkommande samarbetet skola- arbetsliv stärker elevernas upplevda 
meningsfullhet och motivation för lärande, eftersom de bättre kan förstå hur exempelvis kunskaper 
som läsa, skriva, räkna används i olika yrken och på olika arbetsplatser. MOA är Varbergsmodellen 
som kombinerar skola och arbetsliv, värdeskapande aktiviteter och ta-sig-för-samhet.  
 
De kommande decennierna sker en omfattande samhällsutveckling där förändringar i såväl miljö 
som infrastruktur blir synliga, kännbara och reella. För kommunens barn och unga innebär detta 
nya möjligheter, nya upplevelser och sannolikt också nya yrken att sätta sikte och mål för. I de 
ungas beskrivningar av vårt omdanande Varberg finns lika del förtjusning över utveckling och 
innovation, som uttryck för ett bevarande av stadens nuvarande utseende och struktur. Samtidigt 
som barn och unga förstår att Varberg växer, upplever de trygghet i den kända miljö de lever och 
verkar i. MOA-mässan kan här fylla en viktig och överbryggande funktion genom att ge elever i 
årskurs 8 möjlighet att reflektera över sin plats i ett framtida Varberg.  
 
Utifrån vår kommungemensamma vision behöver vi visa på förutsättningar för de unga 
medborgarna, morgondagens medarbetare, och bidra till att de vill och väljer att stanna i, eller 
återvända till, Varberg. Inte minst ur det demografiska perspektivet. Att då möjliggöra ett möte 
mellan skola och omvärld i samband med MOA-mässan är relevant och syftesanpassat.  
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Varberg den 22 januari 2021 

Förskole- och grundskoleförvaltningen 

MOA-mässan 2022 
Valkompetens, anställningsbarhet och kompetensförsörjning 

 
Varberg som stad växer. En stads- och landsortsutveckling pågår där förutsättningar för att leva, bo 
och arbeta blir allt mer attraktiva. MOA-mässans övergripande syfte dockar an i Visionen Varberg – 
Västkustens kreativa mittpunkt om att ”förenkla människors vardag och inspirera dem att nå sina 
drömmar.” MOA-mässan är en tillitsbaserad mötesarena för skola och omvärld där unga 
människors mål och drömmar får frodas, och inspiration blomstra. På MOA-mässan möter dagens 
yrkesföreträdare potentiella och framtida kollegor, och sannolikt också ett antal blivande chefer och 
företagare.  
 
Form och innehåll för MOA-mässan har skapats tillsammans med arbets- och näringslivet i 
Varberg. Regionala och nationella aktörer bjuds in att medskapa, och drygt 50 olika branscher och 
cirka 120 olika yrkesföreträdare lotsar, lär och levandegör ”en dag på jobbet” för 650 taggade elever 
i årskurs 8.  
 
Nyckelord för mässans form och innehåll är ”prova på” – eleverna ska uppleva och testa på olika 
yrken. På mässan visualiserar medskapande branscher olika yrken och arbetsuppgifter. 
Kommunala, privata, statliga och regionala arbetsgivare samarbetar i ”uppbyggda världar” och 
möter ”åttorna” i skarpt läge. Elevers nyfikna frågor får svar, och fler frågor om framtida studier och 
yrkesval tillåts uppstå. Eleverna tränar sin valkompetens och breddar sin kunskap om yrken och 
arbetsmarknad. Medskapande aktörer stärker sitt arbetsgivarvarumärke, inspirera potentiella 
framtida medarbetare och blir ambassadörer för vårt växande Varberg.  
 
Elevers valkompetens ökar deras anställningsbarhet. När förståelse för vad det innebär att ha och 
utföra olika jobb utvecklas, kan väl underbyggda val för bland annat gymnasieprogram göras. 
Avhopp i utbildningarna kan minska och mål och drömmar uppnås utan allt för snirkliga 
”omvägar”. För arbetsgivare som tänker in också grundskolans elever i en långsiktig 
kompetensförsörjning, är MOA-mässan en självklar arena att medskapa i.  
 
 
Kontaktpersoner för MOA-mässan 2022 är skola- arbetslivutvecklare  
 
Viktoria Struxsjö  
viktoria.struxsjo@varberg.se 
070 - 598 86 82  
 
Karolina Olsson Wogel 
karolina.olsson.wogel@varberg.se 
070 -148 53 44 
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