
Yn Ysgol Gynradd Llanhari, mae arwain ysgol 
gyfan yn ymwneud nid yn unig â’r unigolion o 
fewn adeilad yr ysgol, ond hefyd eu teuluoedd 
a’r cymunedau ehangach hefydl. Rydym 
yn gweithio’n ddiflino i ymgysylltu rhieni 
ag addysg eu plant, rhywbeth a gafwyd ei 
gydnabod gan Estyn fel ymarfer rhagorol 
yn 2016. Cafwyd hyn ei gydnabod eto’r 
wythnos hon, pan gyflwynwyd y dyfarniad 
Buddsoddwyr mewn Teuluoedd i ni, ‘Safon 
Ddiemwnt’- y safon uchaf y gellir ei chyrraedd 
a’r ysgol gyntaf yng Nghymru i’w hennill. 
Rydym yn falch o arwain y ffordd!

“Mae Ymgysylltu Teuluol 
yn Ysgol Gynradd Llanhari 
yn strategaeth sydd wedi’i 
sefydlu’n gadarn gyda’r holl 
randdeiliaid yn deall ac yn 
cefnogi gweledigaeth yr ysgol”
Fe wnaethom ni ennill ein dyfarniad 
“Buddsoddwyr mewn Teuluoedd” cyntaf 
ym mis Ebrill 2015, gan gyflawni’r ‘Saith Nod 
Craidd’ a chynhyrchu ein hunanwerthusiad fel 
tystiolaeth. Yn ystod y blynyddoedd diweddar, 
mae’r sefydliad Buddsoddwyr mewn 
Teuluoedd wedi cael ei ad-drefnu ac mae 
bellach yn cynnal platfform ar-lein a safonau 
achredu newydd. Mae’r safonau diwygiedig 
newydd yn cynnig yr un saith nod craidd, ond 
bellach maen nhw’n cynnwys pedair lefel 
o gyrhaeddiad – Emrallt, Saffir, Amethyst a 
Diemwnt. Mae ennill y safon ddiemwnt yn 
gydnabyddiaeth o’n hymrwymiad parhaus 
dros nifer o flynyddoedd i’n hymgysylltu 
teuluol.

Cynllunio ymgysylltu teuluol
Do, fe wnaethom ennill y dyfarniad oherwydd ein hystod eang o 
weithgareddau. Yn benodol, ein Cyngor Rhieni, ein Cysylltiadau Cymuned 
a’n cynllun talebau rhithwir Grant Datblygu Disgyblion. Fodd bynnag, un 
ffactor allweddol i’n llwyddiant yn ennill y safon ‘Ddiemwnt’ oedd ein bod 
yn cynllunio, monitro a gwerthuso popeth a wnawn.

Bob blwyddyn ers 2014, rydym wedi cynhyrchu cynllun gweithredu 
penodol ar gyfer ymgysylltu teuluol gan ddefnyddio’r saith nod craidd 
i sicrhau pob math o ymgysylltu. Fodd bynnag, wnaethon ni ddim 
cynhyrchu’r cynllun gweithredu yn unswydd i ail-ennill achrediad o’r 
dyfarniad, oherwydd doedd yna ddim Buddsoddwyr mewn Teuluoedd 
am nifer o flynyddoedd. Fe wnaethom ni sylweddoli bod y broses o 
weithio tuag at y dyfarniad yn y modd hwn yn ffordd hynod effeithiol ac 
fe wnaethom ni ddal ati i ddilyn y model. Caiff ein cynlluniau gweithredu 
eu monitro a’u hadolygu bob hanner tymor gan is-bwyllgor Rhieni a 
Chymuned o’r corff llywodraethol - un a grëwyd yn arbennig i’r rôl hon. 
Ar ddiwedd y flwyddyn, caiff y cynllun gweithredu ei werthuso; dydyn ni 
ddim yn cyflawni popeth rydyn ni wedi ei obeithio bob tro ac yn aml caiff 
camau gweithredu eu hychwanegu gydol y flwyddyn. Caiff y ddogfen 
hunanwerthuso ei hadolygu, gan sicrhau y caiff y cofnod gweithgareddau 
ei ddiweddaru’n gyson. Yna, caiff cynllun gweithredu newydd ei 
ddatblygu gyda’r Cyngor Rhieni ac is-bwyllgor y corff llywodraethol ac 
mae’r cylch yn dechrau eto.

Cwrdd a’r Cymdeithion
Mae Emma wedi bod yn bennaeth Ysgol Gynradd Llanhari ers chwe 
blynedd ac wedi cael effaith gadarnhaol ar ei ysgol, yn arbennig o 
ran cynwysoldeb a gwella’r ysgol. Mae Emma yn cydweithio’n agos â 
theuluoedd a chymunedau ac yn ymgysylltu’n weithredol â’r Prosiect 
Ymchwil Gweithredu a’i weithgareddau. Mae’n eistedd ar Fwrdd 
‘Gwasanaethau a Fasnachir’ yr awdurdod lleol ac yn gweithio gyda nhw i 
ddatblygu cytundebau lefel gwasanaeth ar gyfer ysgolion.

“Rydym yn datblygu ein disgyblion i fod yn arweinwyr 
y dyfodol, yn ddinasyddion moesegol, gwybodus, sy’n 
gweld eu hunain fel rhan o gymuned sy’n bwysig iddyn 
nhw ac sy’n gofalu amdanyn nhw”

Arwain Buddsoddwyr mewn Teuluoedd
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Rhieni fel arweinwyr
Un ffactor allweddol i ennill y safon ‘Ddiemwnt’ oedd ein 
hymgysylltu â rhieni wrth inni gynllunio gweithgareddau. 
Cynhaliwyd gweithgareddau casglu gwybodaeth, a 
dosbarthwyd a dadansoddwyd arolygon gan y Cyngor 
Rhieni. Drwy wneud hyn, roedd modd i ni dargedu 
gweithgareddau ble’r oedd eu hangen fwyaf, ar yr adegau 
mwyaf cyfleus. Un enghraifft o’r llwyddiant hwn oedd rhieni 
yn gofyn am gyrsiau hyfforddi achrededig yr oeddem wedyn 
yn gallu eu hwyluso. Trefnwyd cwrs Hylendid Bwyd ac roedd 
nifer dda o rieni ac aelodau’r gymuned yn bresennol. Yn dilyn 
hyn, aeth dau o’n cynrychiolwyr ymlaen i gael eu cyflogi o 
ganlyniad uniongyrchol i ennill yr achrediad.

Mae ein Cyngor Rhieni wedi bod ar waith ers saith mlynedd 
ac mae’n gyfrwng hynod bwysig i ddatblygu gwaith yr ysgol. 
Mae’r Cyngor yn cynhyrchu ystod o ddogfennau i’r ysgol a 
ddefnyddir i ddatblygu gwaith yr ysgol gyda theuluoedd 
a’r gymuned. Mae agenda pob cyfarfod Cyngor Rhieni yn 
cynnwys cyfeiriad strategol, elfennau llwyddiannus o’r ysgol 
ac unrhyw bryderon a nodwyd gan y corff rhieni.

“Mae’n fodel rhagorol, un gall llawer o 
ysgolion ddysgu ohono”
Adroddiad achrediad Buddsoddwyr mewn Teuluoedd Mai 2019

Disgyblion fel arweinwyr
Mae gan yr ysgol ystod o grwpiau disgyblion rhagweithiol 
iawn sy’n hyrwyddo llais y disgyblion ar draws yr ysgol. Mae 
gan yr ysgol Senedd ac mae pob plentyn Cyfnod Allweddol 
2 yn perthyn i un o’r pwyllgorau. Mae yna Gyngor Ysgol, 
Cyngor ECO, Criw Cymraeg, Arweinwyr Digidol, Arwyr Iach, 
Rhyfelwyr Bywyd Gwyllt a Swyddfa’r Wasg. Mae’r rhain 
yn rhagweithiol iawn yn datblygu a mireinio polisi’r ysgol 
ac yn casglu barn disgyblion. Mae arolygon a gynhelir 
gan ddisgyblion ar ddarpariaeth allgyrsiol yn arbennig o 
effeithiol ac yn bwydo i mewn i’n cynlluniau gweithredu.

“Mae gan y plant gyfrifoldebau mawr 
ar gyfer gwella’r ysgol ac maen nhw’n 
cymryd y cyfrifoldebau hyn o ddifrif” 
Adroddiad achrediad Buddsoddwyr mewn Teuluoedd Mai 2019

Mesur effaith
Roedd ein gallu i ddangos effaith dros amser yn ffactor arall 
wnaeth ennill statws y safon ddiemwnt i ni – gwerthusiad 
meintiol ac ansoddol o’n gwaith. Mae’n anodd iawn mesur 
llwyddiant gweithgareddau ymgysylltu rhieni - yn aml 
iawn rydym ond yn synhwyro bod rhywbeth wedi gweithio 
neu heb weithio. Fodd bynnag, os oedd modd i ni ei fesur, 
roeddem ni’n gwneud hynny! Gwnaethpwyd defnydd da 
o Survey Monkey i ganfod barn ac i ddadansoddi grwpiau 
o ddata disgyblion a oedd yn ymwneud â phrosiectau 
gwahanol.

Rhannu gyda’r system ehangach
Mae ein gwaith gyda rhieni, yn benodol ein gweledigaeth a’n 
gwaith gwerthoedd, ein prosiectau arloesol a’n gweithdai 
rhieni yn seiliedig ar egwyddorion ‘Ysgolion fel sefydliad 
dysgu’. Yn dilyn ein dyfarniad safon ddiemwnt, gofynnwyd 
i ni gyflwyno ac agor cynhadledd tymor yr haf, a ffocysu 
ar ein cylch Monitro, Gwerthuso ac Adolygu, ein Cyngor 
Rhieni, ein Cysylltiadau Cymuned a’n cynllun talebau Grant 
Datblygu Disgyblion. Rydym wedi rhannu ein model Cyngor 
Rhieni â llawer o ysgolion. Mae cofnodion cyfarfodydd a 
chyhoeddiadau ar gael yn hawdd ar ein gwefan ac rydym 
yn hapus i rannu unrhyw adnoddau. Yn ysbryd ‘Dysgu gyda 
a gan yr amgylchedd allanol a’r system ddysgu ehangach’, 
rydym yn hapus i dderbyn ymwelwyr o ysgolion eraill â 
diddordeb yn ein gwaith, neu unigolion sy’n ymwneud â’r 
broses Buddsoddwyr mewn Teuluoedd am y tro cyntaf. 
Byddem hefyd yn croesawu ymholiadau oddi wrth ddarpar 
gydweithwyr allanol â diddordeb mewn datblygu rhieni a’r 
gymuned fel partneriaid yn addysg eu plant.

Mae’r ysgol yn ymdrechu i sicrhau bod y rhieni a’r gymuned 
yn cefnogi pedwar pwrpas y cwricwlwm; allwn ni ddim 
gwneud hyn ar ein pen ein hunain. Rydym yn datblygu ein 
disgyblion i fod yn arweinwyr y dyfodol, yn ddinasyddion 
moesegol, gwybodus, sy’n gweld eu hunain fel rhan o 
gymuned sy’n bwysig iddyn nhw ac sy’n gofalu amdanyn 
nhw. Gyda’n gilydd, rydym yn buddsoddi yn nyfodol ein 
cymunedau. Rydym yn arbennig o falch o gael ein cydnabod 
â’r dyfarniad hwn. Fodd bynnag, dydyn ni ddim yn rhoi 
pwyslais ar ymgysylltu teuluol er mwyn cael dyfarniad yn 
unig - ond yn hytrach er mwyn cael y wobr o wybod ac o 
deimlo fod yr ysgol yn rhan wirioneddol o gymuned fwy sy’n 
cefnogi llwyddiant a lles ein disgyblion.


