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NÖDINGE. Sushi till-
hör definitivt en av de 
hetaste mattrenderna.

Nu finns den japan-
ska specialitén på Ale 
Torg.

– Det är både hälso-
samt och väldigt gott, 
säger ägaren Khoki 
Gui.

Sushipremiären på Ale Torg 
blev en storslagen premi-
är. Första dagen serverades 
över 200 kunder.

– Vi är väldigt nöjda med 
etableringen. Inne i Göte-

borg är det stenhård konkur-
rens och ett högre tempo. 
Här är det lugnare, men ändå 
väldigt bra, säger Khoki Gui 
som inte är någon nybörjare.

Restaurangen som också 
erbjuder avhämtning är hans 
femte. Det kunde ha varit 
nummer nio, men för en tid 
sedan sålde Khoki fyra Su-
shikök.

– Det blev för många och 
det var också svårt med per-
sonal. Att göra bra sushi är 
svårt och kräver mycket trä-
ning, berättar Khoki som 
passar på att bjuda lokaltid-
ningen på sina favoriter.

– Faktum är att alla är lika 
populära, möjligen säljer vi 
lite mer av laxen.

De andra alternativen 
är räkor, krabba, smörfisk, 
bläckfisk, tonfisk, makrill 
och grillad ål.

- Tonfisken importerar 
jag själv från Spanien. Den 
är helt fantastisk, marknads-
för Khoki som själv äter 
sushi minst två gånger om 
dagen.

– Det borde alla göra!
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Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

Ring mig på 0520-49 49 64 så berättar jag mer.
Anna Turäng, Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. 1-2-3-modellen har 
minskat skolket och nu 
väntar nästa fas.

Att få samtliga 
lektioner att kännas 
meningsfulla.

Målet är att behålla 
den goda närvaron och 
att utveckla lärandet.

I samband med den positiva 
utvärderingen av 1-2-3-mo-
dellen som äldreskolorna i 
Ale har använt för att höja 
närvaron framkom ett behov 
av att fortsätta samverka. Det 
kändes angeläget att aktivt 
arbeta för att skapa en större 
känsla av meningsfullhet 
under lektionerna. Den nya 
läroplanen, LGR11, kräver 
dessutom att undervisning-
en utvecklas och delvis för-
ändras. Den ogiltiga från-
varon som mer än halverats 
i Ales skolor har uppmärk-
sammats av Göteborgsregio-
nen som nu ställde en fråga 

om intresset att medverka i 
det EU-finansierade projek-
tet Drop outs. Det är i grun-
den ett kompetensutveck-
lingsprojekt med siktet in-
ställt att hjälpa de elever som 
inte vill gå i skolan.

– Totalt medverkar 1000 
deltagare och cirka 110 av 
dem kommer att vara lärare 
från våra skolor. För vår del 
handlar det nu om att förhin-
dra frånvaro, säger Joakim 
Östling, rektor på Kyrkby-
skolan i Nödinge.

Arbetet med att skapa en 
tydligare meningsfullhet i 
skolan är fas 2 av 1-2-3-mo-
dellen och ska bibehålla en 
hög närvaro i Ales grundsko-
lor. Externa konsulter från 
GR kommer att leda arbetet.

– Teori varvas med prak-
tik och det är ett processin-
rikat arbete där lärarnas er-
farenhetsutbyte är en vikitig 
del, säger Anna Koppfeldt-
Sandström, rektor på Him-
laskolan i Alafors.

Projektet ska aktivera elev-
erna som ägare av sin egen 
lärprocess, men det ska för-
hoppningsvis också göra lä-
rarna mer medvetna om hur 
deras pedagogik fungerar.

– Det finns ett antal tekni-
ker för detta. Ett lysande ex-
empel är att låta eleverna re-
agera när de inte förstår, när 
tillräckligt många har reage-
rat stoppas lektionen och lä-
raren kan då låta de elever 

som har förstått förklara för 
sina kamrater. Att aktivera 
eleverna som lärresurser för 
varandra är ett av delmålen, 
säger Joakim Östling.

Att samarbeta över grän-
serna har givit resultat. Äld-
rerektorerna i Ale menar att 
bara det faktum att de själva 
träffas mer har löst många 
problem. De delar ju samma 
vardag.

– Det är en långsiktig pro-
cess att utveckla skolan och 
det är mycket som ständigt 
måste diskuteras på vägen. 
Det känns väldigt bra att vi 
kan stötta och hjälpa varan-
dra. Resultatet av 1-2-3-mo-
dellen är ett bevis på det, 
säger Carina Olsson, rektor 
på Aroseniusskolan i Älväng-
en.

Att skolket nu är synlig-
gjort och att det finns ett 
fungerande system för att 
hantera frånvaron på har 
gjort det möjligt att ta nästa 
steg som ska medföra att när-
varon bibehålls.

– Lärarna är mycket po-
sitiva till att vi går in i en 
ny fas och utvärderingen av 
1-2-3-modellen visar att de 
uppskattar arbetssättet. Det 
ska bli intressant att se effek-
terna efter nästa fas, avslutar 
Anders Nordgren, rektor på 
Bohusskolan.

Succé för sushi på Ale Torg

Khoki Gui har öppnat sushirestaurang på Ale Torg. Alfredssons Trafikskola har flyttat in i 
grannlokalen, tidigare K1 Godis, och lämnat plats för den japanska matkulturen som eröv-
rar världen.

Nu ska lektionerna bli mer meningsfulla

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

1-2-3-MODELLEN
Tre steg för att minska den ogil-
tiga frånvaron. Vid första frånva-
rotillfället kallar klassförestån-
dare elev och förälder till ett möte 
för att utreda vad som har hänt. 
Vid andra skolktillfället, steg två, 
kallar rektorn till möte och vid 
tredje tillfället kallas elev och för-
älder till Socialtjänsten.

– Fas 2 i 1-2-3-modellen har inletts

Kanonpris!

140 kr/st

Ord pris 199-219 kr 

Sockerprodukter 

för hållbart resultat

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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–Lätt att nå


