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Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Sesiwn Galw Heibio Rithwir 

Ysgol Gynradd Allensbank/Ysgol Mynydd Bychan  
11 Mawrth 2021 

 

Yn bresennol: Rosalie Phillips (RP), Hibah Iqbal (HI), rhiant Ysgol Mynydd Bychan  
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 

Roedd gan y rhiant nifer o ymholiadau/pryderon fel y nodir isod 

Beth yw'r cynllun hirdymor? Mae'r cynlluniau presennol yn ymddangos yn fyr 

eu golwg 

RP - Mae dwy agwedd i'r ymgynghoriad: trefniadau dros dro arfaethedig a hefyd ceisio 

barn ar ateb hirdymor.  Mae llawer o ysgolion yn yr ardal ac rydym yn ceisio barn ar y 

ffordd orau ymlaen. Y bwriad yw i Ysgol Mynydd Bychan fod â 2 ddosbarth mynediad 

yn y tymor hir a byddwn yn ymgynghori ar hyn yn ddiweddarach. 

Ymddengys fod yr opsiynau hirdymor yn gyfyngedig  

RP – Mae trefniadau rhannu safleoedd wedi'u gwneud o'r blaen ac rydym yn cynnig 

hyn cyn cwblhau ateb hirdymor e.e. roedd Ysgol Hamadryad yn defnyddio lle yn Ysgol 

Gynradd Parc Ninian cyn symud i'w hadeilad ysgol newydd. 

Sut roedden nhw’n rheoli’r broses o  integreiddio'r Gymraeg?  Mae llawer o blant 

Saesneg eu hiaith a byddai hyn yn effeithio ar drochi 

RP – Mae wedi gweithio'n llwyddiannus ac nid yw wedi amharu ar gaffaeliad y 

Gymraeg. 

Byddai anawsterau wrth reoli safle rhanedig  

RP – Mae galw am leoedd yn Ysgol Mynydd Bychan. Rydym yn ymgynghori ar newid 

arfaethedig ac yn ceisio barn ar hyn; rydym yn gwrando ar bryderon yn cael eu codi a 

byddwn yn ystyried sut y gellid mynd i'r afael â'r rhain. 

Beth sy'n atal cyfnewid ysgol rhag digwydd? 

RP – Awgrymwyd hyn gan nifer o bobl a byddwn yn ystyried a yw hyn yn ddichonadwy. 

Diffyg ateb hirdymor sy'n peri pryder 

RP – Nid yw er budd neb i gadw trefniant rhannu safle. Mae'r ymarfer ymgysylltu yn 

ceisio barn ar ateb hirdymor y gall y gymuned ymrwymo iddo. 

Bu'n flwyddyn anodd i blant a bydd cael eu gwahanu oddi wrth Ysgol Mynydd 

Bychan yn rhywbeth mawr iddynt ymdopi ag ef. 

RP – Rydym yn ymgynghori ar gynnig.  Bydd yr holl safbwyntiau a fynegir yn cael eu 

cyflwyno i'r Cabinet ac yn llywio'r penderfyniad a wneir. 

Yn bendant rydym am gynyddu darpariaeth ond mae'n ymwneud â dod o hyd i'r 

ffordd gywir o wneud hyn 



RP – Rydym hefyd yn mynd i gwrdd â disgyblion i geisio eu barn ar y newidiadau 

arfaethedig a fydd yn ganolog i'r ffordd ymlaen. Mae'n anodd ond rydym yn ceisio barn 

a fydd yn llywio ateb hirdymor. 

 

  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Sesiwn Galw Heibio Rithwir 

Ysgol Gynradd Allensbank/Ysgol Mynydd Bychan  
12 Mawrth 2021      

 
 

Yn bresennol: Brett Andrewartha (BA), Hibah Iqbal (HI), rhiant Ysgol Mynydd Bychan  
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 

Roedd gan y rhiant nifer o ymholiadau/pryderon fel y nodir isod 

Mae’r cynnig hwn i rannu ar ddau safle yn peri pryder a gofid. Rwy'n siarad 
Cymraeg ac mae gan fy mhlant lefel dda o Gymraeg hefyd. Pan rydym yn anfon 
plant i ysgolion cynradd Cymraeg, y nod yw iddynt ddod yn rhugl yn y Gymraeg 
ond hefyd i gymryd rhan yn niwylliant a bywyd Cymraeg. 
 
Rwy’n ymwybodol nad oes angen i chi siarad Cymraeg i fod yn Gymro/Gymraes 
ond mae angen i chi gydnabod bod ei siarad yn helpu gyda diwylliant a bywyd 
a chael swyddi. 
 
Bydd rhannu'r safle yn gwanhau'r ddarpariaeth ac ni fydd plant yn rhugl yn y 
Gymraeg. Rwyf wedi gweld sut mae Ysgol Mynydd Bychan yn gweithio – maen 
nhw'n rhugl erbyn iddynt gyrraedd 11 oed. Mae Covid eisoes wedi amharu ar 
hyn. Nid yw disgyblion derbyn wedi gallu rhyngweithio, er bod y rhiant efallai’n 
siarad Cymraeg. Mae peidio â siarad yn yr ysgol yn cael effaith, ac mae'n 
ymwneud â chyrhaeddiad addysgol hefyd. 
 
Rwyf wedi darllen y ddogfen ymgynghori ac wedi siarad â'r Cynghorydd, ac rwyf 
wedi eich clywed yn siarad am lwyddiannau eraill. Ond bydd hyn yn cael effaith 
andwyol ar y rhai sydd wedi'u gwahanu yn ABMB. Mae fy mhlentyn chwe blwydd 
oed yn drist am y posibilrwydd o gael ei wahanu. Nid wyf wedi fy argyhoeddi 
eich bod wedi ystyried yr effaith andwyol ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. 
 
BA – Byddwn yn cwrdd â Blwyddyn 6/y Cyngor Ysgol a/neu ddysgwyr hŷn oherwydd 
y byddent yn deall a nhw sydd yn y sefyllfa orau i ddweud sut mae hyn yn gwneud 
iddynt deimlo, beth sy'n dda ac yn wael. Mae gennym lawer o brofiad o weithio gyda 
disgyblion ar lawer o gynigion. Bydd Blwyddyn 6 yn gallu siarad ar safbwynt ysgol 
gyfan ac ni fydd hyn yn effeithio arnynt chwaith. Rydym yn ceisio osgoi peri gofid 
iddynt. 
 
Beth am yr effaith andwyol ar ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a bywyd Cymraeg? 
 
BA – Mae safleoedd wedi’u rhannu yn Ysgol Gynradd Gabalfa/Ysgol Glan Ceubal lle 
mae adeilad 2 ddosbarth mynediad fel yn Ysgol Gynradd Allensbank.  Y bwriad oedd 
creu dosbarth dechreuol ond wrth i'r ysgol dyfu, cyflwynwyd rhagor o le ar y safle 
mewn cabanau a oedd yn dda iawn, nid Portakabins. Agorodd yr adeilad newydd yn 
hydref 2018 yn dilyn gwaith gyda'r ddau gorff llywodraethu ynglŷn â’r dyluniad. 
Ceir hefyd safle a rennir ym Mhentwyn (Ysgol Gynradd Bryn Celyn/Ysgol Pen y 
Groes). Adnewyddwyd yr ysgol gyda darpariaeth Saesneg ar un coridor a darpariaeth 
Gymraeg ar y llall.  
 



Rwy'n gwybod y dechreuodd Ysgol Mynydd Bychan fel dosbarth dechreuol yn 
Ysgol Gynradd Albany. Y gwahaniaeth o dan y cynnig hwn yw y byddai gennych 
Ysgol Gynradd Allensbank ynghyd â changen o Ysgol Mynydd Bychan. Nid yr 
un peth yw hi. 
BA – Mater i Ysgol Mynydd Bychan fyddai sut y maent yn dewis trefnu ei hun; gallent 
sefydlu dosbarth meithrin ar wahân, cwpl o ddosbarthiadau Cyfnod Sylfaen, neu CA2. 
Nhw sy’n penderfynu beth sy’n briodol. Gallai’r safle a rennir gynnwys mynedfa ac iard 
ar wahân i’r ddwy ddarpariaeth. Efallai ei bod yn ymddangos yn fwy heriol yn achos 
Ysgol Mynydd Bychan oherwydd ei bod yn newydd. Ymgynghoriad yw hyn ac rydym 
yn gofyn am syniadau am yr hyn sy'n cael ei gynnig. Mae hyn yn ffordd o dyfu'r ysgol 
ac mae angen iddi hefyd ystyried sut y dylid bwrw ymlaen â hi yn yr ardal. Efallai y 
bydd gan rieni, staff a chorff llywodraethu Ysgol Mynydd Bychan safbwyntiau 
gwahanol ond mae angen i ni wybod amdanynt. Rydym yn gofyn am y cyfnod dros 
dro ond hefyd am y tymor hir. Gallwn ofyn y cwestiynau agored: sut rydych chi'n teimlo, 
beth sydd orau i'r gymuned. 
 
Rwy’n awyddus i weld darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn tyfu ond yn ansicr mai 
dyma'r ffordd o wneud hyn ond mae galw amdani ac mae gennym grant. A yw'n 
wir y bydd yn digwydd o fis Medi 2021? 
 
BA – Os bydd rhaid i ni wneud trefniadau dros dro, gall y Cyngor gyflwyno mesurau 
dros dro a dyna beth rydym wedi'i esbonio i'r ddau gorff llywodraethu. Os bydd Ysgol 
Mynydd Bychan yn dweud nad ydyn nhw eisiau hyn ac mae'r niferoedd yn dangos nad 
oes angen y dosbarth ychwanegol, yna ni fyddai angen bwrw ymlaen â’r cynnig. Mae 
canfyddiad ymhlith y cyhoedd bod yr ysgol yn llawn iawn ond mewn gwirionedd mae 
lleoedd mewn ysgolion eraill. Mae angen i ni weld data derbyniadau. Mae darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg wedi bod yn tyfu ond gyda'r newidiadau yn y boblogaeth, nid yw'n 
tyfu mor gyflym ag yr hoffem yn unol â Cymraeg 2050. Rydym am ysgogi galw. Yn 
wahanol i rannau eraill o Gymru, y safon yng Nghaerdydd yw 100% o Gymraeg mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg a throchi llwyr mewn ysgolion cynradd. Os ydynt am weithio 
gyda'i gilydd mewn trefniant rhannu safle, gallant ddewis gwneud hynny ond ni fydd 
rhaid cymhathu, dim ond os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 
 
Dydw i ddim yn meddwl mai rhannu ysgol yw'r profiad trochi arfer gorau. Does 
gen i ddim problem gyda safle a rennir yn achos dwy ysgol lawn. Rwy’n sylwi ar 
y gwahanu yn Ysgol y Santes Monica a Gladstone gyda’r ffens drwyddi.  
Gofynnodd cynghorydd lleol sut roeddwn i'n teimlo am wahanu. Dwedais y bydd 
yn drist cyflwyno mesurau gwahanu, ond mae’r Saesneg yn flaenaf. Mae'n ddwy 
ysgol, mae'n gangen. 
 
BA – Does dim angen rhannu amserau chwarae. Mae gan safle Ysgol Gynradd 
Allensbank un maes chwarae hir; ni fyddem yn cynnig codi rhwystr. Os yw Ysgol 
Mynydd Bychan yn meddwl y bydd yn fuddiol sefydlu cangen fach o’r ysgol, eu dewis 
nhw yw hynny. 
 
Mae hynny'n rhoi’r corff llywodraethu mewn sefyllfa anodd.  Pe bai’r 
ymgynghoriad yn cael ei wrthod yn llwyr, sut byddech chi’n diffinio neu'n mesur 
hynny? Beth fyddai’n digwydd nesaf? Beth am gyfnewid? Pe bai’n cael ei 
wrthod, a fyddech chi’n ystyried ateb mwy parhaol? 
 
BA – Yn y cam nesaf byddem yn ymgynghori ar ateb parhaol yn y dyfodol agos. 
 
Beth mae dyfodol agos yn ei olygu? 



 
BA - Gallwn gael saib i feddwl. Gallem geisio newid dalgylch ond rydym mewn sefyllfa 
lle rydym am gynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg. Trwy siarad â rhieni a chyrff 
llywodraethu, rydym wedi cael adborth am gyfnewid safleoedd ond mae ansicrwydd 
ynghylch y mesur dros dro. Os felly, mae angen i ni wneud rhywbeth yn gyflym i 
ddarparu digon o leoedd.  
 
Roedd y cyllid grant ar gyfer ysgol â 2 ddosbarth mynediad ond rydych chi’n 
cynnig 1.5 dosbarth mynediad. 
 
BA – Gallem sicrhau mwy o arian pe bai angen o gyllid cyfalaf. 
 
Os caiff y cynnig ei gymeradwyo, byddwn am weld rhywbeth am y tymor hir gan 
nad oes dim yma ar hyn o bryd. Fy ofn i yw y bydd yn llithro i lawr y rhestr o 
flaenoriaethau. Yn fy ymateb i'r ymgynghoriad, dim ond os byddwch yn mynd 
i'r afael â'r mater hirdymor y cytunaf â'r cynnig. 
 
BA – Dylai eich ymateb adlewyrchu sut rydych chi'n teimlo. 
 
Pam nad oes amser canllaw yn y ddogfen? Pe bawn i wedi gweld hwnnw, 
byddwn i’n llawer mwy parod i oddef y tarfu. Nid yw'r natur dros dro yn golygu 
dim heb ymrwymiad hirdymor. Mae'r trefniant byrdymor yn ymddangos yn 
barhaol. Pam nad yw yno? 
 
BA – Rydyn ni'n ceisio bod yn hyblyg. Dydyn ni ddim eisiau cael ein dal ato ond dydyn 
ni ddim yn gweld unrhyw reswm i oedi pan fyddwn ni'n cael atebion o'r ymgynghoriad. 
Mae'r grant yno. 
 
A yw'r grant ar gyfer y tymor byr neu’r tymor hir? 
 
BA – Y tymor hir, ond os bydd angen cyllid ychwanegol arnom ar gyfer y cyfnod dros 
dro, bydd yn dod o gyllid cyfalaf.  Dim ond ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg y 
mae'r grant; ni allwn ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw beth arall. 
 
Mae arian yn dynn, felly mae'n bryder mawr nad oes ymrwymiad i ddod o hyd i 
ateb parhaol. Dywedodd Michele Duddridge-Friedl y byddai ar gyfer o leiaf ddwy 
flynedd, a oedd yn ddefnyddiol ei wybod. 
 
BA – Os oes gennych ofnau, dylech gynnwys y rhain yn eich ymateb a bydd y rhain 
yn cael eu hadrodd i'r Cabinet. 
  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Sesiwn Galw Heibio Rithwir 

Ysgol Gynradd Allensbank/Ysgol Mynydd Bychan  
18 Mawrth 2021 

 

Yn bresennol: Brett Andrewartha (BA), Rosalie Phillips (RP), rhiant Ysgol Mynydd 
Bychan  
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Roedd gan y rhiant nifer o bryderon yn ymwneud â'r newidiadau arfaethedig yn Ysgol 
Mynydd Bychan a fyddai'n golygu y byddai’r ysgol yn gweithredu ar draws dau safle 
yn y tymor byr cyn i gynigion gael eu cyflwyno i ehangu'r ysgol yn barhaol i 
ddarpariaeth â 2 ddosbarth mynediad. 
 
Roedd y pryderon/ymholiadau a godwyd yn ymwneud â’r canlynol: 
 

 Ethos Cymraeg 

 Ymarferoldeb gweithredu ar draws dau safle 

 Anesmwythyd posibl rhwng y ddwy set o ddisgyblion  

 Dewisiadau amgen   
 
Holodd y rhiant hefyd ynghylch faint o waith oedd yn cael ei wneud i ystyried opsiynau 
eraill, yn enwedig o ran Ysgol Mynydd Bychan a thrafodaethau ynghylch safleoedd 
addas. 
 
BA – Cydnabuwyd yr heriau o ran gweithio ar ddau safle a rhoddodd enghraifft o ysgol 
yn gweithredu’n llwyddiannus ar draws dau safle. Gellir rheoli trefniant rhannu safle yn 
dda ond roedd yn cydnabod y byddai’n golygu yn yr achos hwn bod ysgol yn newid o 
un safle i ddau ac nad oedd hyn yn wir pan oedd pobl wedi gwneud cais am leoedd.  
Cafwyd trafodaethau cychwynnol â'r ysgol cyn i'r ymgynghoriad ddechrau ac mae 
angen edrych ar hyn yn ofalus.  
 
Mae cynllun safle Allensbank yn addas ar gyfer rhannu (adeiladau babanod ac iau). 
Roedd y Gwasanaeth Cynghori wedi'i leoli’n flaenorol yn Allensbank ac mae cynllun 
yr ysgol yn caniatáu rhywbeth arall. Roedd opsiynau ar gael o ran sut y gellid 
ffurfweddu'r safle a byddai'r Cyngor yn gweithio gyda'r ddau gorff llywodraethu i nodi'r 
ffordd orau ymlaen. 
 
Mae ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn gweithio ar sail trochi llawn yn y Cyfnod 
Sylfaen gan gyflwyno'r Saesneg yn CA2. Nid yw'n anghyffredin rhannu safleoedd 
ysgolion yng Nghaerdydd e.e. mae Ysgol Gynradd Bryn Celyn ac Ysgol Pen y Groes 
yn rhannu safle/adeilad yn barhaol. Mae Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal 
hefyd yn rhannu safle/adeilad.  Yn y gorffennol mae Ysgol Gynradd Parc Ninian yn 
Grangetown wedi rhannu ei safle ag Ysgol Tan yr Eos (cyn ei chyfuno ag Ysgol 
Treganna) ac Ysgol Hamadryad (cyn i'r ysgol symud i safle newydd). Mae gweithredu 
ar draws safleoedd wedi cael ei wneud yn llwyddiannus ac mae trefniadau rhannu 
safleoedd wedi'u rheoli'n llwyddiannus. 
 
Prin yw'r lle sydd ar gael yn yr ardal leol. Ymchwiliwyd i safleoedd eraill, ond ni nodwyd 

unrhyw opsiynau ymarferol. O ran safle Ysgol Uwchradd Cathays, nid oes digon o dir 

ar gael i godi ysgol gynradd ar y safle hwnnw. Mae nifer y lleoedd dros ben sydd ar 



gael mewn ysgolion lleol hefyd yn broblem ac rydym yn canolbwyntio ar safleoedd 

sy'n bodoli eisoes a nifer y lleoedd sydd eu hangen ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.  Mae 

mwy nag un opsiwn ar gael ac rydym yn ceisio barn ar ffyrdd posibl ymlaen. Rydym 

wedi cwrdd â chyrff llywodraethu ac yn gofyn am eu barn hefyd i helpu i lunio unrhyw 

gynnig sy’n cael ei ddatblygu.   

 
Holwyd pam nad oedd safle Tŷ'r Cwmnïau wedi'i ystyried. 
 
BA – Nid yw safle Tŷ'r Cwmnïau ar gael i Addysg. Mae'r Adran Ystadau Strategol yn 
edrych ar safleoedd yn barhaus ac fe'u cynghorwyd nad oes safleoedd ar gael. 
 
Holwyd a fyddai Ysgol Uwchradd newydd arfaethedig Cathays yn llenwi’r safle 
cyfan. 
 
BA – Ni chytunwyd ar ffurfweddiad y safle a byddai'n cael ei lywio gan oblygiadau 
dylunio/traffig ac ati.  Bydd angen ardaloedd allanol a chyfleusterau chwaraeon ar 
Ysgol Uwchradd newydd Cathays a byddwn yn edrych ar y ffordd orau o gyflawni'r 
dyluniad yng nghyd-destun yr ymgynghoriad e.e. yr ymrwymiad i gynnal trac BMX, lle 
parcio, mannau agored cyhoeddus ac ardaloedd hamdden. 
 
Holwyd beth fyddai'r sefyllfa pe na bai'r cynnig yn cael ei ddatblygu. A fyddai 
hyn wedyn yn golygu na fyddai dim yn digwydd? 
 
BA – Mae'r opsiynau i ateb y galw yn y tymor byr yn cynnwys gwneud dim oherwydd 
y gostyngiad a ragwelir yn nifer y disgyblion yn y tymor byr. Rydym yn ystyried cynnig 
fesul cam er mwyn ysgogi twf yn y galw am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unol â 
Cymraeg 2050. 
 
Holwyd ynghylch yr ymrwymiad i Cymraeg 2050 a'r awydd i fwrw ymlaen yn gynt 
ag ymdrechion i gynyddu’r galw. 
 
BA – Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i dwf darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn unol â 

Cymraeg 2050.  Mae darpariaeth eisoes wedi'i hehangu yn Ysgol y Wern gyda 

Llywodraeth Cymru yn nodi y bydd rhagor o arian ar gael i ddatblygu darpariaeth. 


