
Stiftelsen Framtid og Håp ble etablert i Sykkylven i 2009, med det formål 

å støtte skolebygging og utdanning i u-land. 

 

Vi bygger skolen Future Hope Academy i Arba Minch i Sørvest Etiopia. 

Arba Minch er en by med rundt 100 000 innbyggere. Byen har også et  

universitet med over 10 000  studenter. 

 

Bildet viser tomta slik den så ut i 2008, bildet under viser skolen i 2016 

Operasjon 

Etiopia 

2008 

2016 



Første byggetrinn bestod av 5 klasserom, vei og bro 

over elva  inn til skoleområdet. 

 

I oktober 2011 dro elever og lærere fra Spjelkavik og 

Sykkylven videregående skoler til Arba Minch for å 

være med på innvielsen av den første skolebygningen. 

Ketema Kamile og Galunde Waketa 

som har planlagt og gjennomført 

skoleprosjektet i Etiopia. Her foran 

skoletomten i 2008. 

2011 



Elevene ved de videregående skolene samler inn  

penger ved å jobbe en dag for Operasjon Etiopia.  

I 2012 bygges skolebygning nummer to. Skolen har nå 

450 elever. 
I oktober 2012 er en ny gruppe elever og lærere på  

besøk når den andre skolebygningen innvies. 

Skolen sett ovenfra,  administrasjons-

bygningen planlegges til venstre og i  

bakgrunnen sees tomten der den videre-

gående skolen er planlagt. 

2012 



I 2013 står administrasjonsfløy, laboratorium, klasserom og barnehage 

ferdig. Skolen har nå 520 elever og barnehagebarn. 

Dette året er det tre skoler som er med i Operasjon Etiopia, Sykkylven, 

Spjelkavik og Ulstein videregående skoler.  

2013 



I oktober 2014 innvies første bygning for 9. til 12. klasse. Skolen har nå totalt 630 elever.  

De første elevene på 9. til 12. trinn skal starte i september 2015. 

Elever og lærere fra  Sykkylven vgs, Ulstein vgs og Spjelkavik vgs besøkte skolen i oktober. 

2014 



2015 Åpning av bygningen for 9. klasse 

April 2015: grunnarbeidene på ny 3-etasjers bygning for  

9. til 12. klasse 



2016 Den tre-etasjes highschoolbygningen som skal gi rom til  elevene i 9. til 

12. klasse er fullført.  

 

Skolen har nå 860 elever fra barnehage til og med 10. klasse. 

Elever og lærere fra Sykkylven vgs, Ulstein vgs og Spjelkavik vgs besøkte 

skolen i høstferien. 

Det trengs mange flere bøker i biblioteket 

Datarom med brukte pcer fra 

Norge 




