
Arbeidspraksis

Havnøy Skjærgårdstjeneste

Havnøy Mekaniske Avdeling



Havnøy Mekaniske Avdeling, Tolvsrød i Tønsberg 
Verkstedet er en godkjent opplæringsbedrift med moderne maskinpark.  

Det er 2 heltidsansatte fagarbeidere som gir veiledning/opplæring og deltar  

i selve produksjonen.

Sveising
Produksjon og opplæring  forutsetter ulike former 
for sveising etter materialbehov (stål, rustfritt og 
aluminium). Til dette benyttes TIG, MIG, MAG og 
elektrode. 

Platearbeid
De fleste produkter blir laget etter tegning fra 
kunden, noe som gjør at oppdragene er meget 
varierte. Til dette benyttes platesaks, platevalser 
og knekkemaskin. 
 
Maskinering
På avdelingen har vi både manuelle og  
datastyrte freser/dreiebenker. Det er også mulig  
å få opplæring i enkel programmering. 

Montering
I noen oppdrag er det mye montering av utstyr og 
deler.

• Produksjon av komponenter til små og store  
installasjoner.

• Mindre reparasjoner for private kunder i nærmiljøet.
• Sveising på alle ferdighetsnivåer, teori og praksis.
• Betjening av datastyrte maskiner.

• Opplæring på alle nivåer innenfor plate- og  
metallbearbeiding.

• Mulighet for å tilpasse fysiske belastninger. 
• Opplæring i HMS (Helse, miljø og sikkerhet).
• Opplæring i rettigheter og plikter på en arbeidsplass.

Produksjonsoppdragene tilbyr varierte oppgaver innen mekaniske fag:



Havnøy Skjærgårdtjeneste, Mågerø på Tjøme
Avdelingen utfører skjærgårdstjeneste for kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Stokke  

og Tjøme. Det er fire heltidsansatte fagarbeidere ved avdelingen som gir veiledning/ 

opplæring. Skjærgårdstjenesten har ansvaret for sjøbaserte friluftsområder.  

Oppgavene varierer etter sesong. Skjærgårdstjenesten er skjærgårdens vaktmestere.

Framdrift og vedlikehold av båt
Arbeidet utføres med to båter. Hovedbåten er en 
50 fots katamaran som bl.a. er utstyrt med baug-
lem, kran og brannpumpe. Tilleggsbåten er en 
åpen arbeidsbåt på 28 fot. Begge har maksfart på 
over 30 knop. Vedlikehold, service og reparasjoner 
av båtene er en del av arbeidet og opplæringen.

Skjøtsel
Det utføres vegetasjonsrydding på øyene. Frakt av 
beitedyr for å holde kulturlandskapet åpent, er en 
viktig del av skjøtselen.
 
Renovasjon
Strandrydding om våren utføres med dugnads- 
innsats, som avdelingen organiserer. I tillegg  
rydder Skjærgårdstjenesten en del øyer selv.  
Fra 1. juni kjøres faste renovasjonsrunder på 
friluftsområdene i skjærgården

Tømrerarbeid
Avdelingen har eget snekkerverksted. Her  
prefabrikkeres toaletter og bryggedeler som  
skal monteres i skjærgården. Tømrerarbeid  
og overflatebehandling i form av vedlikehold og 
reparasjoner på installasjoner inngår i arbeidet 
og opplæringen. Avdelingen påtar seg mindre 
eksterne oppdrag.

Tilsyn og oppsyn
Skjærgårdstjenesten fører tilsyn med alle  
friluftsområder og besøkende der. I arbeidet  
og opplæringen inngår hjelp og veiledning til  
båtbrukerne. Skjærgårdstjenesten har også  
oppsyn med ulike verneområder inkludert  
Færder nasjonalpark. Det skjer i samarbeid  
med Statens naturoppsyn. Alle ansatte er  
godkjent oppsynspersonell.

Arbeidsoppgavene er varierte og innen maritimt vedlikehold og miljøfag:
• Mye utendørs med båt.
• Publikumskontakt og sosial trening.
• Mulighet for å tilpasse fysiske belastninger. 

• Opplæring i HMS (Helse, miljø og sikkerhet).
• Opplæring i rettigheter og plikter på en arbeidsplass



Havnøy gir variert arbeidspraksis ved 2 avdelinger 
Havnøy Mekaniske avdeling på Tolvsrød. 

Havnøy Skjærgårdstjeneste på Mågerø Marina, Tjøme.

Omfang
• Vi gir tilbud til 10 Aps-deltakere
• Det er mulig å skifte avdeling underveis

Varighet
• Inntil 12 måneder
• Mulighet for forlengelse 

Vi tilbyr
• Veiledning fram mot ordinært arbeid
• Varierte oppgaver
• Et motiverende og tilrettelagt miljø 
• Opplæring av engasjerte fagutdannede veiledere

Hovedkontor
Kirkeveien 572

3143 Kjøpmannskjær

Tel. 33 35 14 00

post@havnoy.no

www.havnoy.no

Organisasjonsnr. 945 936 096

Havnøy Mekaniske avdeling
Trimveien 8

3151 Tolvsrød

mekanisk@havnoy.no

Tel. 33 32 95 55

Havnøy Skjærgårdstjeneste
Mågerø

3145 Tjøme

skj-tjenesten@havnoy.no

Tel. 33 39 21 00
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