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Yn bresennol:- Y Cynghorydd Dewi Owen (Cadeirydd)
Y Cynghorydd Gwen Griffith (Is-gadeirydd)

Y Cynghorwyr Anwen J. Davies, Tom Ellis, Selwyn Griffiths, Louise Hughes, W. Penri Jones,
Dyfrig L. Siencyn, Ioan C. Thomas, a Gwilym O. Williams

Eraill a wahoddwyd: Y Cyng. Peter Read (ar gyfer Eitem 6)

Aelodau Cyfetholedig heb bleidlais: Dilwyn Ellis Hughes, (Undeb Athrawon), Carwyn
Humphreys (Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc), Rhys Wyn Parri (Rhwydwaith Plant a
Phobl Ifanc Gwynedd), Bethan Morris-Jones, Cynrychiolydd Penaethiaid Ysgolion Cynradd).

Arweinyddion Portffolio : R H Wyn Williams (Arweinydd Portffolio Gwasanaethau
Cymdeithasol).

Hefyd yn bresennol:- Iwan Trefor Jones (Cyfarwyddwr Corfforaethol), Gwen Carrington
(Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol), Marian Parry Hughes (Uwch Reolwr Gwasanaethau
Plant), Gwern ap Rhisiart (Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cynhwysiad / Pennaeth Ysgol
Coed Menai Dros Dro), Gareth James (Rheolwr Craffu a Gweithredol) a Glynda O’Brien
(Swyddog Pwyllgor).

Ymddiheuriadau: Y Cynghorwyr Alun Wyn Evans, Brian Jones, John Pughe Roberts, Liz
Saville Roberts, Paul Thomas, a John Gwilym Jones (ex officio), Dewi Lake
(Cynrychiolydd Prifathrawon Ysgolion Uwchradd), Carys Gwyn (Mudiad Ysgolion
Meithrin), Ms Rhian Roberts (Cynrychiolydd Rhieni/Llywodraethwyr Dwyfor), Parchedig
Robert Townsend (Yr Eglwys yng Nghymru) a Dewi Jones (Pennaeth Addysg).

1. CYHOEDDIADAU’R CADEIRYDD

Croesawyd Mr Nigel Griffiths, o Swyddfa Archwilio Cymru a oedd yn bresennol i arsylwi ar
ddulliau craffu’r Pwyllgor hwn gan nodi mai hwn fyddai’r cyfarfod olaf o dan y drefn bresennol
cyn y newid arfaethedig yn nhrefn llywodraethu’r Cyngor yn dilyn yr Etholiad ym mis Mai.

2. DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Datganodd Mr Rhys Wyn Parri fuddiant personol yn Eitem 7 – Adolygu’r Maes Anghenion
Dysgu Ychwanegol gan ei fod yn gyflogedig i SNAP Cymru sy’n derbyn cymorthdal ar gyfer
gweithio’n y maes hwn. Roedd o’r farn ei fod yn fuddiant oedd yn rhagfarnu a gadawodd y
Siambr yn ystod y drafodaeth ar yr eitem hon.
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3. COFNODION

Llofnododd y Cadeirydd gofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc a gynhaliwyd
ar 2 Chwefror 2012 fel rhai cywir.

4. ADRODDIAD BLYNYDDOL PANEL RHIANT CORFFORAETHOL

Derbyniwyd cyflwyniad gan Mr Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol, yn absenoldeb yr
Aelod Arweiniol Plant a Phobl Ifanc o’r cyfarfod, ar weithgareddau’r Panel Rhiant Corfforaethol.
Pwysleisiodd bod gwaith y Panel uchod ym mherchnogaeth gorfforaethol y Cyngor gyda
chyfrifoldeb i sicrhau bod pob plentyn sydd mewn gofal yn cael gwarchodaeth deg a theilwng.
Nodwyd bod 193 o blant a phobl ifanc mewn gofal yng Ngwynedd gyda chynnydd o 10% yn y
flwyddyn ddiwethaf sydd uwchlaw’r cyfartaledd cenedlaethol. Roedd y nifer yn cynnwys canran
uchel o fabanod, pobl ifanc yn ei harddegau yn ogystal â phlant a phobl ifanc gydag
anableddau.

Cyfarfu’r Panel unwaith pob deufis ac sydd yn cael ei gadeirio gan yr Aelod Arweiniol Plant a
Phobl Ifanc. Amlinellwyd rhai o themâu a fu’n ffocws trafodaeth gan y Panel Rhiant
Corfforaethol megis:

 Addysg Plant mewn Gofal - cynlluniau addysg i sicrhau bod pob plentyn mewn
gofal yn cyflawni’n addysgol i’w lawn botensial. Nodwyd yng nghanlyniadau addysgol
Cyfnod Allweddol 4 yn Haf 2011 bod y nifer o ddisgyblion a enillwyd gradd A – C wedi
cynyddu a bod 90% o blant a phobl ifanc naill ai wedi mynd ymlaen i addysg bellach neu
i waith penodol. Fodd bynnag roedd y Panel wedi adnabod bod gwaith pellach i’w
gyflawni ond ar y cyfan roedd y perfformiad yn weddol dda.

 Gwasanaeth i Blant Anabl - bod angen cynyddu darpariaeth egwyl fer i deuluoedd
ac atgoffwyd yr Aelodau o’r datblygiad sydd ar y gweill i ddarparu ysgol newydd Hafod
Lon; proses o recriwtio rhieni maeth; a chynnydd yn y galw am leoliadau preswyl
addysgol. Nodwyd yr angen am gynnydd yn y gefnogaeth gan nyrsys clinigol /
seiciatryddol ac fe gyfeiriwyd pryder ynglŷn â hyn i Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a’r 
gwasanaeth CAMHS.

 Hyfforddiant a Gwaith i Bobl Ifanc mewn Gofal - yn y cyswllt hwn nodwyd bod
cefnogi pobl ifanc i ddilyn cyrsiau a phrofiadau gwaith yn her ond fe gydweithir yn agos
gyda Gyrfa Cymru yn hyn o beth. Roedd gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu cyfleoedd
i bobl ifanc drwy gynllun prentisiaeth ac anelir i gael rhwng 20 – 30 o bobl ifanc mewn
gofal i fanteisio ar brentisiaeth fel ffurf o fynediad i waith.

 Llais Pobl Ifanc mewn Gofal - nodwyd pwysigrwydd i wrando ar lais bobl ifanc gan
sicrhau ymateb i unrhyw bryderon sydd ganddynt. Roedd yr Aelod Arweiniol Plant a
Phobl Ifanc wedi chwarae rôl allweddol mewn sesiynau “Dweud eich dweud”. Cynhelir
cyfarfodydd gyda chynrychiolaeth o bobl ifanc sydd wedi gadael gofal i ganfod sut
parheir i’w cefnogi.

 Gwasanaeth Eiriolaeth - nodwyd bod cytundeb newydd yn ei le sydd yn drefniant
o fonitro er sicrhau bod NIACE yn cefnogi plant a phobl ifanc.

 Adroddiadau y Swyddog Adolygu Annibynnol - derbynnir adroddiadau cyson
gan y Swyddog Adolygu Annibynnol i sicrhau bod cynlluniau yn eu lle ac adolygu cyson
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er mwyn cael gorolwg o’r sefyllfa.  Noda’r Panel bryder ynglŷn â lleihad yng 
nghefnogaeth y Nyrs Plant mewn gofal o ran cynnal adolygiadau annibynnol.

Ychwanegodd yr Uwch Reolwr Gwasanaeth Plant yn dilyn trafodaethau gyda Bwrdd
Iechyd Betsi Cadwaladr deallir bod y Nyrs llawn-amser wedi ymddeol a chyflogwyd nyrs
rhan-amser sydd ddim yn cyrraedd yr holl blant ac yn gorfod blaenoriaethu’r
ymweliadau. Ar hyn o bryd nid oedd ymrwymiad gan y Bwrdd Iechyd i gynyddu’r
capasiti.

 Perfformiad y Gwasanaeth - nodwyd bod ymweliadau statudol wedi eu cynnal yn
unol â’r rheoliadau; bod plant mewn gofal wedi derbyn tri lleoliad neu fwy; a bod plant
mewn gofal wedi gweld y deintydd yn ystod y flwyddyn

I gloi, nododd y Cyfarwyddwr Corfforaethol ei fod o’r farn bod lle i wella a pharhau i roi ffocws ar
y materion hynny sydd angen sylw. Byddai’r Panel Rhiant Corfforaethol yn parhau ar ei waith
yn dilyn yr Etholiad ym mis Mai ac o dan drefn llywodraethu newydd y Cyngor y byddai’n
adrodd yn uniongyrchol i’r Cabinet.

Yn ystod y drafodaeth ddilynol amlygwyd y pryderon canlynol gan Aelodau unigol:

(a) bod y ffaith nad oedd y Nyrs Plant mewn Gofal yn cyrraedd yr holl blant mewn gofal ac
yn gorfod blaenoriaethu ymweliadau yn fater o gonsyrn i sawl Aelod ac awgrymwyd y
dylid cysylltu â Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i ddatgan anfodlonrwydd yn hyn o beth a
phwyso arnynt i ddatrys y mater yn wyneb y ffaith ei fod yn wasanaeth statudol ac y
dylid ymchwilio ar ffordd ymlaen yn ddi-oed.

(b) anfodlonrwydd nad oedd y wybodaeth gerbron yn adroddiad blynyddol ac o’r herwydd
nad oedd modd i Aelodau graffu’n effeithiol. Nid oedd gwybodaeth gerbron ynglyn â
faint o blant mewn gofal nad oedd yn derbyn ymweliad ac nad oedd yn deg i ofyn i’r
Pwyllgor ei graffu oherwydd diffyg tystiolaeth. Yn wyneb y ffaith bod gan holl Aelodau’r
Cyngor gyfrifoldeb dros y plant hyn fel rhiant corfforaethol dylid sicrhau dilyniant i’r
pryder amlygwyd yn (a) uchod drwy:

 dderbyn eglurdeb o sut y craffir gwaith y Panel Rhiant Corfforaethol o dan y
drefn llywodraethu newydd

 gyflwyno cyflwyniad i’r Cyngor newydd ar ddyletswyddau a gorchwyl gwaith y
Panel Rhiant Corfforaethol

 bod pob Aelod yn derbyn hyfforddiant ynglyn â’u cyfrifoldeb fel Rhiant
Corfforaethol

 gyflwyno adroddiad blynyddol i’r Pwyllgor Craffu perthnasol o dan y drefn
llywodraethu newydd

Mewn ymateb, roedd y Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol yn cytuno â phryderon yr
Aelodau ac yn nodi bod y gwasanaeth yn parhau i weithio’n galed ynglyn â’r ddarpariaeth mewn
cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ond yn nodi ei bod hwythau’n ymdrechu’n
galed mewn cyfnod o doriadau ariannol.

Penderfynwyd: (a) Gofyn i’r Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol gysylltu â
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gyfleu anfodlonrwydd yn ei ddiffyg i gyflawni
gwasanaeth statudol a phryder ynglyn a diffyg penodi Nyrs llawn-amser i blant mewn
gofal ac y dylent ddatrys y mater ac ymchwilio ffordd ymlaen yn ddi-oed.
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(b) Gofyn i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol (ITJ) sicrhau o dan drefn
llywodraethu newydd y Cyngor bod Aelodau yn :

(i) derbyn eglurdeb o sut y craffir gwaith y Panel Rhiant Corfforaethol gan
gyflwyno adroddiad blynyddol i’r Pwyllgor Craffu perthnasol gan mai’r Adran
Strategol a Gwella sy’n arwain ar yr Adroddiad Blynyddol

(ii) cael cyflwyniad ar ddyletswyddau a gorchwyl gwaith y Panel Rhiant
Corfforaethol

(iii) derbyn hyfforddiant ynglyn â’u cyfrifoldeb fel rhiant corfforaethol

5. ADRODDIAD GWEITHGOR CRAFFU GOFAL

Cyflwynwyd: Adroddiad y Gweithgor Craffu Gofal yn amlinellu materion perthnasol o
waith y Bwrdd Rhaglen Gofal.

Gosododd y Cynghorydd Peter Read, Cadeirydd y Gweithgor, gefndir yr adroddiad gan nodi
bod y Gweithgor wedi gweithio’n arbennig o dda ac ‘roedd yn ddiolchgar i bawb am eu
hymroddiad.

Rhoddwyd cyfle i’r Aelodau graffu cynnwys yr adroddiad ac amlygwyd y pwyntiau canlynol gan
Aelodau unigol:

(a) tra’n amlwg bod gwaith trylwyr wedi ei gyflawni gan y Gweithgor ymddengys bod angen
atebion mwy cadarnhaol megis gwendid mewn cwblhau’r Cynllun Comisiynu Plant
gyda’r gwaith hwn wedi llithro ers 2008. Ategodd sawl Aelod siomedigaeth ac
anfodlonrwydd nad oedd y Cynllun hwn wedi ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu o ystyried ei
fod yn flaenoriaeth o fewn Cynllun Tair Blynedd y Cyngor. Teimlai’r Aelodau ei fod yn
ddyletswydd arnynt i dderbyn ymateb cadarnhaol ac nad oeddynt yn effeithiol fel crafwyr
pe na fyddent yn gallu craffu’r Cynllun . Nodwyd ymhellach yr angen i bwyso ar
ymrwymiad Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr i gydweithredu.

(b) siomedigaeth bod y rhaglen o gydweithio gyda Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Ynys
Môn wedi llithro ac ni wyddys o’r adroddiad pam bod y rhaglen wedi llithro a beth yw’r
ymateb i hynny. Atgoffodd Aelod ei bod wedi pryderu ynglyn â chyd-weithio gydag Ynys
Môn oherwydd y gallasai wanhau perfformiad Gwynedd.

(c) pryderu o’r hyn a nodir ym mhwynt 1.3 o’r adroddiad sef bod y Gweithgor yn gweithredu
fel arbrawf o drefniadau craffu Byrddau Rhaglen y Cyngor. Teimlwyd bod y Gweithgor
hwn yn un o’r rhai gorau ymysg Gweithgorau eraill y Cyngor o ran craffu ac fe gynigwyd
i argymell i’r Cyngor ar ei ffurf newydd fod y Gweithgor Craffu Gofal yn cael ei ail-sefydlu
gyda chynrychiolaeth o’r tri Phwyllgor Craffu yn gwasanaethu arno.

Mewn ymateb i’r uchod, esboniodd y Pennaeth Gwasanaethau Cymdeithasol bod diffyg capasiti
yn rhannol gyfrifol am fethiant mewn cwblhau’r Cynllun Comisiynu Plant ac nad oedd ar ffurf
dderbyniol i’r gwasanaeth i’w gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu. Sicrhawyd y byddai cynrychiolaeth o’r
gwasanaeth yn mynychu cyfarfod nesaf y Gweithgor i egluro’r rhwystredigaeth a’r rhesymau am
y diffyg o’i gwblhau. Tra’n derbyn ei fod wedi ei raglennu yn y Cynllun Tair Blynedd ond fe
roddwyd blaenoriaeth i gynllun oedolion ac anabledd a derbyniwyd yn llwyr mai’r bwriad ydoedd
ei gyflwyno o fewn yr amserlen benodedig.
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O safbwynt cyd-weithio gydag Ynys Môn, nodwyd bod Gwasanaeth Cymdeithasol Ynys Môn
wedi profi cyfnod heriol yn ddiweddar o ran rhaglen waith ac o ganlyniad wedi effeithio ar
argaeledd swyddogion. Ond sicrhawyd nad yw’r llithriad wedi effeithio ar ansawdd perfformiad
dydd i ddydd y gwasanaeth i blant Gwynedd. Roedd y rhwystredigaeth yn effeithio ar
ddatblygiad cynlluniau i gael gwell sylfaen ac effeithlonrwydd mewn meysydd megis datblygu’r
gweithlu arbenigol. Nodwyd bod cyfleoedd i gyd-weithio ag Ynys Môn oherwydd ei fod yn
gymydog agos â Gwynedd yn enwedig yn y meysydd hynny lle gellir cydweithio er budd y
gwasanaethau a sicrhawyd y cynhelir trafodaethau aeddfed iawn cydrhwng swyddogion.

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol mai bwriad yma ydoedd dilyn cyfarwyddyd y
Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol i sefydlu 3 Bwrdd Gwasanaeth
Lleol ar gyfer y Gogledd ar gyfer cydlynu blaenoriaethau ac adnabod cyfeiriad polisi ar gyfer
ardaloedd penodol. O ganlyniad felly rhaid derbyn bod Gwynedd a Môn yn gwasanaethu fel un
Bwrdd Gwasanaeth Lleol a bod y gwaith partneriaethol yn adrodd i’r Bwrdd hwn. Fodd bynnag,
nodwyd pwysigrwydd i barhau i gydweithio gydag ardaloedd eraill a chadw hyn mewn cof wrth
ymestyn allan fel Sir.

Penderfynwyd: (a) Cymeradwyo argymhellion y Gweithgor Gwella Gofal fel y
nodir isod:

(i) bod y Gweithgor yn ystyried adroddiad y Pennaeth Tai a Gwasanaethau
Cymdeithasol ar y Cynllun Comisiynu Plant yn ei gyfarfod ar 23 Mawrth ac yn
llunio argymhellion i sylw’r Prif Bwyllgor Craffu ar 29 Mawrth

(ii) yn achos y ddau brosiect Cefnogi Teuluoedd – Ymyrraeth Ddwys a Torri’r
Cylch – Cefnogi Teuluoedd bod y Cyfarwyddwr Corfforaethol (ITJ) yn:
 llunio cynllun ar sut orau i reoli’r risg wrth drosglwyddo gwasanaeth rhwng

y ddau brosiect
 gwneud asesiad clir o’r adnoddau sydd eu hangen a sut y bwriedir eu

cyflenwi
 cynnal trafodaethau gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a phartneriaid

eraill i geisio cael eu hymrwymiad i’r gwaith ac i gyfrannu’n ariannol at y
cynllun

(iii) bod y Gwasanaeth yn llunio mesurydd ansawdd ar gyfer maethu preifat fel
rhan o Fframwaith Rheoli Perfformiad y Cyngor

(iv) bod y Cyfarwyddwr Corfforaethol (ITJ) yn sicrhau bod cydweithio gweinyddol
yn digwydd drwy gyfrwng y Gymraeg o safbwynt Partneriaethau Plant a Phobl
Ifanc Gwynedd ac Ynys Môn.

(b) Argymell i’r Cyngor o dan y drefn llywodraethu newydd fod y
Gweithgor Craffu Gofal yn cael ei ail-sefydlu gyda chynrychiolaeth berthnasol o’r tri
Phwyllgor Craffu yn gwasanaethu arno.

6. ADOLYGU’R MAES ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Cyflwynwyd: Adroddiad y Pennaeth Addysg yn amlinellu’r adolygiad strategol ym
maes anghenion dysgu ychwanegol.



PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 22.03.12

6

Tywyswyd yr Aelodau drwy gynnwys yr adroddiad gan Mr Gwern ap Rhisiart (Swyddog Gwella
Ansawdd Addysg Cynhwysiad) gan nodi y bydd ffocws parhaus yr adolygiad yn cyd-fynd â’r
nodweddion cenedlaethol isod:

 Canlyniadau i ddysgwyr - fydd yn sicrhau cydymffurfiad a chonfensiwn y
Cenhedloedd Unedig ac amcanion craidd Llywodraeth Cymru

Bydd angen sicrhau gwell cyflawniad a lles a gwell cyfranogiad drwy gynllunio gyda’r
plentyn neu’r person ifanc yn ganolbwynt y broses

 Canlyniadau i Rieni – drwy sicrhau partneriaeth gryfach a gwell ymddiriedaeth fe
ddiwellir anghenion y disgyblion yn fwy cyflawn.

Nodwyd bod nifer o bobl allweddol yn cynnwys athrawon, cymorthyddion, swyddogion canolog
o wasanaeth ysgolion, Cwmni CYNNAL, a chynrychiolwyr o Gydbwyllgor anghenion dysgu
ychwanegol wedi cyfrannu eisoes i’r adolygiad ond y cyfranwyr pwysicaf ydoedd sylwadau’r
teuluoedd. Bwriad yr adolygiad fyddai ystyried darpariaeth fwy effeithiol fyddai yn ei dro yn creu
arbedion o £400,000 ar y ddarpariaeth a’r gwasanaeth cyfredol. Y gobaith fydd darparu gwell
safon o ddarpariaeth a thrwy hynny yn gallu sicrhau bod y plant yn derbyn cymorth.

Ymhelaethwyd ar ddatganoli cyllid anghenion dysgu ychwanegol, Tîm Gwybyddiaeth a Dysgu,
canolfannau anhwylderau iaith penodol ynghyd â’r newidiadau arfaethedig i’r drefn anghenion
addysgol arbennig.

Ategodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol bod yr Adolygiad Strategol yn waith pwysig ac yn creu
pryder o safbwynt yr angen i wario’n sylweddol er mwyn sicrhau bod trefniadau yn eu lle o ran
cefnogi disgyblion sydd yn addas i bwrpas. Nodwyd bod her sylweddol o ran rheoli unrhyw
newid a fydd yn dod yn sgil yr adolygiad. Roedd tueddiad ym meddylfryd rhieni mai cael
datganiad yw’r ateb i’w plant ond ceisir sicrhau bod yr adolygiad yn cynnig ateb a dewisiadau
amgen ar gael i’r disgyblion. Ychwanegodd bod ymyrraeth gynnar yn bwysig er mwyn sicrhau
bod plant drwy’r sustem addysg yn cael sylw ar gychwyn eu haddysg. Fe fyddai’r cam cyntaf
o’r adolygiad yn gosod cyfeiriad i’r dyfodol i’w gyflwyno i’r Cabinet wedi sefydlu’r Cyngor
newydd ym mis Mai. Nodwyd bod gweithlu anhygoel yn gweithio yn y maes hwn a rhaid
sicrhau y gwerth gorau o’r gweithlu boed hyn ar ffurf wahanol o gefnogi’r plant.

Rhoddwyd cyfle i Aelodau graffu’r adroddiad ac fe amlygwyd y pwyntiau canlynol:

(a) Braf ydoedd nodi llwyddiant o safbwynt y Tîm Gwybyddiaeth a Dysgu yn dilyn yr ail-
strwythuro gyda chynnydd yn y niferoedd o ddisgyblion yn derbyn sylw. Yn yr un modd,
ymfalchïwyd bod y drefn yn y canolfannau anhwylderau iaith yn fwy cynhwysol i ddisgyblion o
dan y drefn bresennol lle maent yn mynychu am ddau ddiwrnod llawn yn hytrach na phump
bore’r wythnos.

(b) nodwyd yr angen i wneud penderfyniad yn fuan ynglyn â lleoliad ysgol newydd Hafod
Lon. Yn ogystal apeliwyd a fyddai modd gwneud penderfyniad terfynol ynglyn â’r unedau
cynhwysiad yn yr ysgolion uwchradd fel bod yr ysgolion yn gallu symud ymlaen i’w sefydlu.

Ategwyd y sylw uchod ynglyn â’r unedau cynhwysiad o ganlyniad i gau Ysgol Coed Menai,
Bangor, ac i sicrhau adnoddau digonol i’r ysgolion i gynnal disgyblion sydd gydag anghenion
ymddygiadol. Nodwyd pwysigrwydd i sicrhau na welir dirywiad yn addysg disgyblion o
ganlyniad i hyn.
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Cadarnhaodd y Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cynhwysiad mewn ymateb i’r pwynt ynglyn
â sefydlu unedau cynhwysiad, y byddai’r mater yn cael ei drafod mewn cyfarfod o Grŵp 
Strategol Uwchradd ar 29 Mawrth.

Sicrhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol bod adnoddau yn ei le drwy’r Cynllun 3 Blynedd ar y
cyd gydag arian o’r Gwasanaeth Addysg ar gyfer sefydlu’r broses cynhwysiad yn deillio o gau
Ysgol Coed Menai ac adleoli’r disgyblion.

(c) ategwyd y sylwadau ynglyn â chynnydd yn y niferoedd disgyblion sydd yn derbyn sylw o
gofio’r holl bryder amlygwyd ynglyn a hyn mewn cyfarfodydd blaenorol.

(ch) nodwyd pwysigrwydd i sicrhau darpariaeth ar gyfer grwpiau bregus.

(d) cynigwyd ac eiliwyd dymuniad i Aelodau dderbyn hyfforddiant Educare ym maes
amddiffyn plant i’w galluogi i dderbyn achrediad drwy’r NSPCC.

(dd) gofynnwyd a oedd Timau o Amgylch y Teulu yn cynghori rhieni fel eu bod yn fwy
rhagweithiol gyda’u plant.

Mewn ymateb, nododd y Cyfarwyddwr Corfforaethol bod gwaith datblygol da iawn yn digwydd o
safbwynt y Timau o Amgylch y Teulu. Cynhaliwyd gwaith ymchwil diweddar gan adnabod
oddeutu 2,200 o deuluoedd bregus yng Ngwynedd a bod tros 3,000 o blant yn rhan o’r
teuluoedd hynny. Roedd 20% o’r 3,000 gydag anghenion dwys. Yr her ydoedd sut y gellir
trefnu darpariaeth sydd yn gallu cynnig gwasanaeth integredig i’r teuluoedd hyn, fel bo holl
asiantaethau yn cydweithio a’i gilydd i’w cefnogi. Roedd y cynllun allweddol hwn yn bwysig ac
yn un all gefnogi teuluoedd bregus.

(e) gofynnwyd a oedd yn bosibl bod llawer o’r plant mewn gofal yn disgyn i gategori'r
disgyblion sydd â hawl i ginio am ddim a bod ysgolion yn cael eu bandio ar sail canlyniadau’r
disgyblion hyn. Deallir bod ysgolion yn derbyn grant i’w cynnal ond efallai nad oedd yr arian
ddim ond yn talu am un cymhorthydd. Teimlwyd nad oedd y llywodraeth yn gwneud digon i’w
cefnogi a’u cynnal.

Mewn ymateb, esboniodd y Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cynhwysiad y derbynnir arian
grant ar gyfer plant teithwyr ac fe’i defnyddir i gefnogi plant megis, os ydyw teithwyr yn gwrthod
gadael eu plant i fynd i’r ysgol, fe wneir defnydd o’r grant i sicrhau darpariaeth arall ac fe geisir
bod mor hyblyg â phosibl o ran ei ddefnyddio. Nodwyd bod y Cyngor yn cyfrannu hefyd ac yn
gorfod adrodd yn ôl i lywodraeth y Cynulliad ynglyn â defnydd y grant. Pwysleisiwyd bod nifer
teuluoedd teithwyr yn gymharol isel yng Ngwynedd.

(f) mynegodd Aelod er y nodir y cynhelir adolygiad strategol ymddengys bod pethau
gweithredol yn digwydd hefyd.

Adroddodd Swyddog Gwella Ansawdd Addysg Cynhwysiad Dros Dro bod yr adolygiad strategol
yn ystyried ar sut i wneud gwell defnydd o’r maes yn ei gyfanrwydd. Roedd adolygiad o’r maes
Tîm Gwybyddiaeth a Dysgu wedi digwydd cyn yr adolygiad strategol ac ni fyddir yn ei ystyried
fel rhan o’r adolygiad ond byddir yn ail-ymweld ac ystyried tystiolaeth o arfer da, a.y.b.

Y nod ydoedd y bydd canlyniadau'r adolygiad yn weithredol o Fedi 2013 gyda’r adroddiad
terfynol yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor yng Ngwanwyn 2013.
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Cydnabuwyd bod yr holl broses yn gymhleth ond gobeithir drwy’r adolygiad strategol y byddir yn
ei symleiddio a chael llawer gwell eglurdeb ynglyn â rôl ysgol, yr awdurdod a’r Cydbwyllgor
Anghenion Addysg Arbennig a nifer o fforymau eraill.

(ff) mewn ymateb i ymholiad ynglyn ag adborth athrawon ac ysgolion ynglyn â’r ail-
strwythuro a sefydliad y Tîm Gwybyddiaeth a Dysgu, esboniodd y Swyddog Gwella Ansawdd
Addysg Cynhwysiad y cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Craffu yn flaenorol yn nodi barn
ysgolion a rhieni. Tra’n derbyn bod newid sylweddol yn y math o waith yr ymgymerir gan
athrawon roedd tystiolaeth yn nodi bod plant yn gwneud gwell cynnydd yn deillio o’r newid.

Penderfynwyd: (a) Derbyn a nodi cynnwys yr adroddiad.

(b) Gofyn i’r Adran Addysg drefnu bod holl Aelodau’r Cyngor
newydd yn derbyn hyfforddiant Educare ym maes amddiffyn plant gyda’r bwriad i
dderbyn tystysgrif drwy’r NSPCC.

7. ADRODDIAD TERFYNOL Y GWEITHGOR GWELLA AD-DREFNU ADDYSG

Cyflwynwyd: Adroddiad terfynol y Gweithgor Gwella Ad-drefnu Addysg.

(a) Adroddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol y canolbwyntiwyd ar strategaeth ad-drefnu
addysg drwy’r Gweithgor Gwella i sicrhau bod y broses yn rhoi sylw i’r ardaloedd lle mae angen
newid mwyaf amlwg a chlir. Cychwynnwyd ar yr ad-drefnu yn ardaloedd Y Berwyn, Dysynni a’r
Gader ym Meirionnydd gyda’r Gweithgor wedi cyflawni’r rhaglen waith a osodwyd ar gyfer ad-
drefnu addysg o ran edrych ar y tri dalgylch uchod ac wedi cyflwyno cynigion. Nodwyd bod y
cynigion hynny wedi cyrraedd at gyflwyno rhybuddion statudol neu ymgynghori statudol. Rhan
bwysig o’r gwaith ydoedd targedu adnoddau o lywodraeth y Cynulliad drwy Raglen Ysgolion yr
Unfed Ganrif ar hugain. Profwyd amseroedd rhwystredig iawn ar adegau yn wyneb y ffaith bod
y llywodraeth wedi newid canllawiau, oedi ynglyn ag ymateb i geisiadau ariannol a’r meini prawf
wedi eu haddasu wrth gyflwyno ceisiadau. Fodd bynnag, derbyniwyd cadarnhad bod cais y
Cyngor wedi llwyddo yn y swm o £18m a hyn yn ychwanegol i’r arian a sicrhawyd ar gyfer
adeiladu ysgol newydd yn ardal Bro Dysynni a’r ysgol ardal newydd Yr Hendre. Roedd y
buddsoddiad ar gyfer ysgolion newydd i’w groesawu ond roedd dipyn o ffordd eto i’w gyflawni
cyn symud yr agenda hwn ymlaen. Nodwyd pwysigrwydd y byddai’n rhaid i’r Cabinet newydd
roi sylw a blaenoriaeth i addysg uwchradd ym Meirionnydd o ganlyniad i’r lleihad yn niferoedd
disgyblion i’r 5 ysgol. Roedd gwaith ymchwil wedi ei wneud mewn casglu tystiolaeth ond
byddai’n ofynnol prysuro ymlaen i ystyried opsiynau a rhoi cynllun ymlaen i roi sail gadarn i
addysg uwchradd ym Meirionnydd.

(b) Mynegodd Aelod o Feirionnydd nad oedd yr adroddiad yn hollol adlewyrchu barn yr
Aelodau ynglyn â’u pryder mewn diffyg cynnydd yn y drafodaeth ynglyn ag ysgolion uwchradd
ardal Meirionnydd. Er bod y Panel Penaethiaid yn nodi'r awydd i weld newid nid oedd yr Aelod
o’r farn bod tystiolaeth gerbron yn nodi pa mor fregus yw’r sefyllfa. Cyfeiriwyd sawl neges o’r
Pwyllgor Craffu hwn bod angen i’r Aelodau fod yn ganolog i’r drafodaeth oherwydd diffyg yr
awydd i fwrw ymlaen. Hyderai’r Aelod y byddai’r Cyngor newydd gyda chynrychiolaeth o
Aelodau Meirionnydd yn datblygu modelau pendant o un pegwn i’r llall y gellir eu hystyried.
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(c) Nododd Aelod ei fod o’r farn bod niferoedd disgyblion Ysgolion Uwchradd Meirionnydd a
Dwyfor wedi lleihau oherwydd iddynt golli 6ed dosbarth o’r ysgolion gyda’r disgyblion yn
mynychu'r coleg addysg bellach. Ffactor arall mewn lleihad niferoedd ydoedd bod Meirionnydd
yn ardal wledig gyda diffyg cyflogaeth i’r ardal.

(ch) Mewn ymateb, anghytunai sawl Aelod gyda’r sylw uchod ond fe nododd y Cyfarwyddwr
Corfforaethol (ITJ) y rhagwelir mai 1,200 o ddisgyblion fydd yn mynychu ysgolion uwchradd
Meirionnydd rhwng y 5 safle i’r dyfodol ac mai cyfartaledd nifer disgyblion mewn ysgolion
uwchradd yng Nghymru ydoedd 1,300. O ystyried lleihad yn y niferoedd, golygai hyn ddysgu
grwpiau bach o ddisgyblion gydag athrawon yn gorfod dysgu sawl pwnc a olygai efallai
adlewyrchiad gwael mewn canlyniadau rhai pynciau.

(d) Nododd Aelod arall bod Penaethiaid Arfon a Môn hyd yn oed yn cydweithio â’i gilydd
oherwydd y broblem i ddarparu amrywiol gyrsiau ar gyfer addysg 16 – 19 oed.

Cynigiwyd, eiliwyd a phleidleisiwyd ar welliant i argymhelliad 4.2 o’r adroddiad fel y nodir yn (ii)
isod.

Penderfynwyd: (a) Gofyn i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol (ITJ) sicrhau bod:

(i) y Cyngor newydd yn cyflymu’r broses o ad-drefnu addysg ac yn benodol addysg
uwchradd ym Meirionnydd.
(ii) Aelodau yn llunio Cynllun Gweithredu Manwl yn ddi-oed er ystyriaeth y
partneriaid allweddol a nodir yn 3.6 o’r adroddiad er mwyn sicrhau eu bod yn deall eu rôl
yn y broses ac yn medru cyfrannu’n adeiladol ac amserol.

8. DIOLCHIADAU

Cymerodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol y cyfle i ddiolch ar ran swyddogion i’r Cadeirydd a’r Is-
gadeirydd am eu gwaith clodwiw yn y Gadair dros y ddwy flynedd diwethaf. Yn yr un modd
diolchodd i’r Aelodau am eu cyfraniadau o graffu a herio cynnwys adroddiadau yn enwedig o
ystyried bod y Pwyllgor Craffu hwn wedi derbyn rhaglen waith eithaf trwm a heriol ar adegau.

***************

Dechreuodd y cyfarfod am 10.00 am a daeth i ben am 12.15 pm

CADEIRYDD


