
Mötesplats Stift – Student i Göteborgs stift  
 

Innan du är behörig till att gå slutår/din sluttermin på Svenska kyrkans utbildningsinstitut skall du 

vara med på 8-10 MSS-dagar. MSS betyder Mötesplats Stift-Student och anordnas av det stift du 

valt att tillhöra under din studietid, i ditt fall Göteborgs stift. MSS-dagarna ingår som en 

obligatorisk del av utbildningen till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst och skall 

vara fullföljda innan det är dags att söka till Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut/få ut examensbevis 

som kantor. I Göteborgs stift erbjuder vi varje år följande MSS-tillfällen:  

 

Sommar-MSS 

Under sommaren erbjuds sommar-MSS, oftast på Helsjöns folkhögskola. Vid dessa tillfällen 

erbjuder vi föreläsningar, workshops osv omkring ett givet tema. Biskopen närvarar under en av 

dessa dagar och vi vill att du är med på minst en sommarkurs under din studietid. Ger 3-4 MSS-

dagar. 

 

Höst-MSS 

Tredagarskurs under en hösthelg även denna med ett tema. Kursen ordnas på Helsjöns 

folkhögskola eller Åh stiftsgård. Höst-MSS ger 2-3 MSS-dagar. 

 

Helgretreat  

Varje vår anordnas en helgretreat speciellt för er studenter. Du får endast delta i en retreat som 

MSS. Ger 2 MSS-dagar 

 

Övrig MSS som t ex resor, biskopsdagar, del av kurser osv  

Vi erbjuder också ofta några andra MSS-dagar under året efter behov. Ta kontakt med din 

kontaktperson på stiftskansliet för mer information kring detta. 

 

Information 

Du hittar aktuell information om MSS på 

https://internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/kyrkliga-profilutbildningar Där finns också 

länk till anmälan. Information om MSS skickas också ut via epost – se alltså till att vi har en 

uppdaterad e-postadress till dig i vårt system och håll utkik i din inbox. 

 

Övrigt om resor, närvaro osv.  

Generellt gäller att du skall vara med under hela kursen/arrangemanget för att få räkna tiden som 

MSS.  

Göteborgs stift står för din kurskostnad vid MSS. Göteborgs stift ersätter också kostnader med 

billigaste färdsätt för resor till och från MSS enligt bifogad reseersättningspolicy för 

profilyrkesstudenter. Spara kvitton! Förhinder skall anmälas senast 2 veckor innan kursstart 

alternativt mot sjukintyg annars kommer du att faktureras kostnaden för kost och logi, 500 kronor. 
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