
PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 
 
DYDD MAWRTH, 21 IONAWR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Bridgeman (Cadeirydd),  
Y Cynghorwyr Cunnah, Joyce, Naughton, Parkhill, Phillips a/ac Singh 
 

 Aelodau Cyfetholedig: Patricia Arlotte (Cynrychiolydd Gatholig 
Rufeinig), Karen Dell'Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) a/ac 
Matthew Richards (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) 
 

   
 

29 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Cunnah and Taylor 
 
30 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 

Cynghorydd Rhif Eitem  Natur y Buddiant 
 

Naughton 9  Personol - Llywodraethwr Ysgol Awdurdod 
Lleol – Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru Dewi Sant 

Joyce 9  Personol - Cynghorydd Ward  
Bridgeman 9  Personol – Cynghorydd Ward, Llanrhymni  
Phillips 4 Personol, mae aelod o'r teulu yn derbyn 

cymorth addysgol 
 
31 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12fed Tachwedd a’r 17eg 
Rhagfyr yn gofnod cywir a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
32 :   IECHYD MEDDWL PLANT - ADRODDIAD YMCHWILIAD DRAFFT  
 
Datganodd y Cynghorydd Mike Phillips, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau, 
fuddiant personol yn yr eitem hon ar y sail bod ganddo aelod o'r teulu yn cael 
cymorth addysgol. 
 
Nodwyd bod yr adroddiad yn rhoi i'r Pwyllgor tystiolaeth a chanfyddiadau allweddol 
ymchwiliad y grŵp gorchwyl i Iechyd Meddwl Plant.  Mae hefyd yn cynnwys cyfres o 
argymhellion ar gyfer y Cabinet a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.   
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Mike Phillips, fel Cadeirydd yr Ymchwiliad, yr adroddiad ac 
amlinellodd y 7 argymhelliad.   Diolchodd i bawb a fynychodd i roi tystiolaeth a 
diolchodd hefyd i'r rhai a gymerodd ran o'r Cyngor Ieuenctid.  
 
CYTUNWYD: i gymeradwyo'r adroddiad i'w gyflwyno i'r Cabinet a’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd. 
 



33 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL YSGOLION CAERDYDD  
 
Cytunodd y Cadeirydd a'r Pwyllgor y byddai'r eitem hon a chyfraniad Consortiwm 
Canolbarth y De at godi safonau yn Ysgolion Caerdydd yn cael eu trin gyda'i gilydd.    
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Adroddiad Blynyddol Ysgolion Caerdydd yn crynhoi 
perfformiad Ysgolion Caerdydd yn 2018/2019, ac yn rhoi trosolwg o'r cynnydd a 
wnaed o ran codi safonau a gyrhaeddwyd gan ddisgyblion, sydd yn ei dro yn helpu i 
gyflawni'r amcanion a'r targedau a bennwyd gan y Cyngor.   Mae adroddiad y 
Consortiwm yn ymdrin â'r cynnydd a wnaed gan y Consortiwm mewn perthynas â 
safonau yn ysgolion Caerdydd a sut mae'n cymharu ar draws y consortiwm cyfan.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet – Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau) Nick Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes), Mike Tate (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Addysg a Dysgu Gydol 
Oes), Catherine Rowlands (Uwch Ymgynghorydd Her – Cynradd), Geraint Lewis 
(Uwch Ymgynghorydd Her – Uwchradd) ac Andrew Williams (Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol Dros Dro, Consortiwm Canolbarth y De) i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad pan ailadroddodd fod addysg 
yn flaenoriaeth allweddol; addysg sy'n darparu'r dechrau gorau mewn bywyd ac 
mae'n parhau i fod y llwybr sicraf allan o dlodi.   Y nod yw darparu ar gyfer pob 
plentyn.  
 
Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr adroddiad blynyddol, yn amlinellu 
cryfderau allweddol cyffredinol perfformiad Caerdydd yn 2019 ond dywedodd fod 
gwaith pellach i'w wneud o hyd, yn enwedig yn y cyfnod uwchradd.   Mae angen 
mynd i'r afael â'r anghysondebau ar draws ysgolion; mae angen gwaith pellach sy'n 
cynnwys grwpiau agored i niwed; ac mae angen canolbwyntio ar her a chefnogaeth.  
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau am yr arfer o ddad-gofrestru a pha mor 
helaeth oedd y mater. Dywedwyd wrthynt fod amrywiaeth o 
resymau, mae angen datblygu protocolau er mwyn sicrhau arfer 
cyson o ran perchnogaeth y disgyblion hyn; mae angen adfer ac 
arferion adferol da. 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at y bwlch cyrhaeddiad rhwng disgyblion 
sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim a'r rhai nad ydynt yn 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim a gofynnodd a oedd 
tebygrwydd yn y ddemograffeg y gellid eu defnyddio i ganolbwyntio 
cymorth.  Er bod Caerdydd yn perfformio'n dda o'i chymharu â 
Chymru, nodwyd bod y bwlch yn dal yn sylweddol.   Dywedwyd 
wrth yr Aelodau nad oes yr un disgybl yr un fath, ac y gall fod sawl 
mater mewn gwirionedd.   Mae gwaith yn mynd rhagddo gydag 
ysgolion i nodi cynnydd dysgwyr.  

  Nododd yr Aelodau y bu cynnydd sylweddol mewn Ysgolion 
Cyfrwng Cymraeg a bydd buddsoddiad pellach yn darparu lleoedd 
ychwanegol mewn lleoliadau prif ffrwd ac Angen Dysgu 
Ychwanegol (ADY).   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Caerdydd yn 
edrych ar ddarpariaeth cynhwysiant drwy gyfrwng y Gymraeg; fodd 
bynnag, mae'r angen cynyddol yn parhau i ragori ar y cyflenwad.   



Mae her hefyd o ddod o hyd i athrawon sy'n gallu ac eisiau 
gweithio mewn Ysgolion Cyfrwng Cymraeg.  

  Gofynnodd yr Aelodau am y bwlch cynyddol rhwng merched a 
bechgyn sy'n gymwys i brydau ysgol am ddim a pham, er gwaethaf 
y ffocws ar geisio lleihau'r bwlch hwnnw, nad yw'n ymddangos ei 
fod yn gweithio.  Dywedodd yr Ymgynghorydd Her ar gyfer 
ysgolion cynradd fod y prosiect dysgwyr sy'n agored i niwed yn dal 
i redeg ac y bydd yn parhau i'r flwyddyn academaidd nesaf, bydd 
yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol.  Newidiwyd y dull gweithredu 
ac mae mwy o wybodaeth yn cael ei derbyn gan ysgolion.    
 
Mae'r cynllun peilot arbenigol ar gynhwysiant sy'n cynnwys nodi 
arfer llwyddiannus wrth gefnogi dysgwyr sy'n agored i niwed, yn 
ogystal â nodi lle y gellir gwneud gwelliannau, yn golygu bod 
strategaeth newydd yn cael ei llunio erbyn hyn.    
 

  Cyfeiriodd yr Aelodau at y ffigurau a ddarparwyd mewn perthynas 
â phresenoldeb disgyblion, yn enwedig cyfran yr absenoldeb 
parhaus ar draws ysgolion uwchradd Caerdydd, sydd wedi 
cynyddu o 724 i 838.   Gofynnodd yr Aelodau am ragor o 
wybodaeth ynghylch a oedd yr absenoldeb yn dod o ysgolion 
penodol a pha waith oedd ar y gweill i fynd i'r afael â'r mater.    

  Nododd y Pwyllgor fod nifer yr ysgolion sy'n cael eu categoreiddio 
fel Gwyrdd wedi cynyddu, ond y byddai'n cymryd amser hir ar hyn 
o bryd cyn i bob ysgol gael ei chategoreiddio'n Wyrdd.   Dywedwyd 
wrth yr Aelodau mai ffigurau'r llynedd oedd y rhain a bod y ffigurau 
ar gyfer eleni yn fwy cadarnhaol er mai dim ond rhan fach o'r 
gwaith a oedd yn cael ei wneud oedd categoreiddio ysgolion.   
Mae hefyd yn bwysig dysgu gan yr ysgolion cryfach er mwyn 
sicrhau bod pob ysgol yn cyflawni ei photensial.  
 

  Trafododd yr Aelodau'r Addysg Heblaw yn yr Ysgol ac roeddent yn 
bryderus o nodi er bod deilliannau dysgwyr yn dangos bod angen 
gwaith gwella er mwyn parhau er mwyn sicrhau bod 
trosglwyddiadau i Addysg Heblaw yn yr Ysgol o addysg brif ffrwd 
yn cael eu lleihau.  Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod 
angen sicrhau mai'r hyn sy'n cael ei ystyried yw'r hyn sy'n bwysig 
i'r plentyn; er enghraifft, mae darpariaeth alwedigaethol wedi'i 
chysylltu â'r gostyngiad yn y rhai nad ydynt mewn cyflogaeth, 
addysg na hyfforddiant. Cynigir cymwysterau ehangach nad ydynt 
yn rhan o'r mesurau.      
 
Gofynnwyd a oedd cynnydd yn cael ei fonitro, roedd yn rhaid cael 
tystiolaeth o'r ddarpariaeth, mae swyddog sy'n gyfrifol am fonitro, 
a’r ysgolion sy'n gyfrifol am hysbysu'r awdurdod.  Mae'n bwysig 
bod y Gwasanaethau Addysg a Phlant yn cydweithio; a bod 
gwybodaeth a rennir.    

 
Gwahoddodd y Cadeirydd Andrew Williams (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro, 
Consortiwm Canolbarth y De) i ychwanegu unrhyw wybodaeth bellach y teimlai y 
dylid ei darparu.   Dywedodd wrth y Pwyllgor fod yr adroddiad gan y Consortiwm yn 
debyg iawn ac yn cyd-fynd â'r Adroddiad Blynyddol.    



 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau a yw ysgolion wedi cael eu graddio’n rhy 
uchel a dywedodd Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro y 
Consortiwm nad oedd yn credu bod hynny'n wir.  Mae bellach yn 
ymwneud â'r disgybl yn hytrach na'r ysgol.   Gofynnir i ysgolion 
hunanwerthuso a rhoi gwybod i'r Consortiwm os dylent fod yn 
bryderus.   Mae yna wiriadau a gwrthbwysau bob amser.   Yr 
allwedd yn awr yw'r wybodaeth sy'n cael ei derbyn oddi wrth 
ysgolion a gwybodaeth yr ymgynghorwyr am ysgolion.  

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
34 :   CTY YR 21AIN GANRIF - DARPARIAETH GYNRADD AC UWCHRADD Y 

BLYNYDDOEDD CYNNAR I WASANAETHU ADAMSDOWN A SBLOT  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet - Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau) Nick Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes), Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen, Rhaglen Trefniadaeth 
Ysgol) a Michele Dudridge-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio a Darpariaeth) i'r 
cyfarfod.  
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad lle nododd, er bod yr 
ymgynghoriad wedi'i gynnal mewn perthynas â nifer o gynigion gwahanol, y bu newid 
yn safbwynt yr Archesgobaeth mewn perthynas â chau Ysgol Gynradd Gatholig Sant 
Alban a effeithiodd ar gynigion eraill yr ymgynghorwyd arnynt.   O ganlyniad, roedd 
angen ystyried opsiynau pellach ar gyfer ardaloedd Adamsdown a Sblot.    
 
Cyflwynwyd yr adroddiad a gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr 
Aelodau.   
 

  Mynegodd yr Aelodau rywfaint o bryder ynglŷn â'r cais presennol 
gan yr Archesgobaeth, gan gadw mewn cof rai o'r anawsterau a 
amlinellwyd.  Dywedodd swyddogion y bu arweinyddiaeth 
ansefydlog yn yr ysgol ers rhai blynyddoedd; nid yw'r ysgol wedi 
gwasanaethu'r gymuned gystal ag y dylai fod wedi'i wneud.   
Darperir cyngor cryf ac er y derbynnir bod risg, caiff hynny ei 
fonitro a'i reoli. 
 

  Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch y posibilrwydd o golli parcdir i'r 
gymuned, dywedodd yr Aelod Cabinet y byddai adeiladu'r ysgol 
newydd nid yn unig yn adfer unrhyw fan agored, byddai 
cyfleusterau cymunedol yn gwella hefyd.   

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
35 :   CTY YR 21AIN GANRIF - DARPARIAETH GYNRADD NEWYDD I 

WASANAETHU RHANNAU O RADUR, PENTRE-POETH, CREIGIAU, SAIN 
FFAGAN A’R TYLLGOED.  



 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet - Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau) Nick Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes), Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen, Rhaglen Trefniadaeth 
Ysgol) a Michele Dudridge-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio a Darpariaeth) a 
Meirion Prys Jones i'r cyfarfod.  
 
Anerchodd Merion Prys Jones y pwyllgor gan roi gwybod bod Addysg Cyfrwng 
Cymraeg wedi bod ac yn parhau i fod yn her fawr.  Mae ysgolion trochi Cymraeg 
wedi bod yn llwyddiannus, ond nid yw dysgu Cymraeg mewn addysg cyfrwng 
Saesneg wedi bod mor llwyddiannus.   Yn seiliedig ar fodelau llwyddiannus eraill, yn 
enwedig yn rhanbarth Basgeg Sbaen, teimlwyd y byddai'r sefydliad ffrwd ddeuol 
arfaethedig yn galluogi gwaith partneriaeth agos ar y ffrydiau drwy rannu safle a 
chyfleusterau.  Byddai hefyd yn galluogi’r plant yn y ffrwd Saesneg yn bennaf, i 
adeiladu caffaeliad mwy cadarn o ran y Gymraeg.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Merry fod rhesymau ymarferol iawn dros ystyried y cynnig 
hwn, credir ei fod yn ffordd wirioneddol gyffrous iawn o dyfu'r Gymraeg; rhaid 
archwilio opsiynau eraill yn hytrach na throchi yn y Gymraeg.    
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau. 
 

  Gofynnodd yr Aelodau a yw'r model a ddewiswyd yn debygol o 
achosi problemau recriwtio ac fe'u cynghorwyd, er y derbynnir y 
bydd recriwtio'r staff addysgu angenrheidiol yn her, bod 
Llywodraeth Cymru hefyd yn ymwneud â chynllunio ar gyfer yr her 
hon.  
 

  Trafododd yr Aelodau'r ymgynghoriad a holwyd pwy y cysylltwyd â 
hwy a pham.  Clywsant fel ysgol gynradd newydd yn cael ei 
hadeiladu yn yr ardal, cysylltwyd â rhieni lleol (o fewn radiws o 3 
milltir), darparwyr plant, cynghorwyr ward, a phenaethiaid ysgolion 
cyfagos.  Cyhoeddwyd y ddogfen ymgynghori ar wefan y Cyngor, 
cafwyd cyfarfodydd cyhoeddus a sesiynau galw heibio.    
 

  Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad y gallai disgybl symud o un 
ffrwd i'r llall ac fe'u cynghorwyd mai dim ond os oedd lle ar gael y 
gellid symud.    

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
36 :   CTY YR 21AIN GANRIF - DARPARIAETH NEWYDD I WASANAETHU 

RHANNAU O BONTPRENNAU A PHENTREF LLANEIRWG  
 
Datganodd y Cynghorydd Bridgeman a Joyce, yn unol â Chod Ymddygiad yr 
Aelodau, fuddiant personol yn yr eitem hon ar y sail eu bod yn Gynghorwyr Ward ar 
gyfer Llanrhymni.   Datganodd y Cynghorydd Dan Naughton fuddiant personol ar y 
sail ei fod yn Llywodraethwr Awdurdod Lleol yn Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru Dewi Sant.  
 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod 
Cabinet - Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau) Nick Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg a 
Dysgu Gydol Oes), Richard Portas (Cyfarwyddwr Rhaglen, Rhaglen Trefniadaeth 
Ysgol) a Michele Dudridge-Friedl (Rheolwr Gweithredol, Cynllunio a Darpariaeth) i'r 
cyfarfod.  
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad lle amlinellodd y cynigion a 
wnaed gan Gorff Llywodraethu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llaneirwg a 
dywedodd fod un gwrthwynebiad wedi dod i law.    
 
Cyflwynwyd yr adroddiad a gwahoddwyd yr Aelodau i wneud sylwadau neu ofyn 
cwestiynau fel a ganlyn:  
 

  Gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r 
15 lle ychwanegol o ganlyniad i drosglwyddo i safle Sant Edeyrn 
ac fe'u cynghorwyd y byddai'r lleoedd hynny'n cael eu gweinyddu 
gan y Cyngor yn ystod y cyfnod pontio o 3 blynedd, ac ar ôl hynny 
byddai'r cyngor yn gyfrifol am weinyddu pob un o'r 30 lle. 
 

  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd llwybrau cerdded gwell o 
Lanrhymni i safle'r ysgol newydd yn cael eu gweithredu yn barod 
ar gyfer agor yr ysgol newydd – Medi 2021  

 
CYTUNWYD - Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen. 
 
37 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chyflwynwyd unrhyw eitemau brys. 
 
38 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
Trafododd yr Aelodau’r wybodaeth a dderbyniwyd gan nodi nifer o broblemau y 
cytunai’r Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, 
ar ran y Pwyllgor, at yr Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol. 
 
39 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor (sef cyfarfod cyllideb, yw dydd Mawrth 18 
Chwefror am 10.30am. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.00 pm 
 


