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Busnes Fel Arfer?

Cwrdd a’r Cymdeithion  
Ian has nearly fifteen years’ experience as a member of senior 
management teams in schools in North Wales and has been headteacher 
at Ysgol Aberconwy for the last five years. He is also actively involved in 
many groups across the local authority.

He is an NPQH assessor, has worked as a PiXL associate and is a peer 
inspector for Estyn. His team works closely with the GWE consortia to 
help develop and share best practice with other schools, and to help 
develop the leaders of tomorrow.

Rwyf wedi credu ers amser maith bod arweinydd 
da, yn fwy nag unrywbeth,  yn deall sut i 
wasanaethu eraill, gan addasu’r hyn maen nhw’n 
ei wneud i ddiwallu anghenion y rhai maen 
nhw’n eu gwasanaethu a’r sefyllfaoedd maen 
nhw’n dod ar eu traws. Fel y clywais Steve Munby 
yn dweud yn ddiweddar, nid yw’n ymwneud 
cymaint â “Pa fath o Arweinydd ydw i?” ond mwy 
“Pa fath o Arweinydd sydd angen i mi fod?”

Bythefnos yn ôl, myfyriais ar hyn wrth imi 
ystyried y ffordd orau i baratoi fy hun, fy 
myfyrwyr, fy staff a fy ysgol ar gyfer beth bynnag 
oedd i ddod wrth i Covid-19  llenwi’r gorwel. 
Felly cododd y cwestiwn - sut alla i wasanaethu  
fy ysgol orau yn yr wythnosau i ddod? Ac yn 
rhyfeddol, neu efallai ddim, penderfynais gadw 
at dri pheth yr wyf yn credu ynddynt ac sydd 
wedi fy ngwasanaethu’n dda dros fy nghyfnod fel 
pennaeth uwchradd yng Ngogledd Cymru dros y 
6 blynedd diwethaf.

1. Sicrhewch y bobl iawn sy’n gyrru’r bysiau 
cywir

Fel tîm arweinyddiaeth, gwnaethom y 
penderfyniad ar unwaith, ers i fywyd newid y tu 
hwnt i bob cydnabyddiaeth, felly roedd yn rhaid 
i’n harweinyddiaeth addasu’n gyflym. Rwy’n 
credu’n gryf mewn dull tîm o redeg ysgol ac felly 
roedd yr addasiad hwn yn golygu ailddiffinio 
cyfrifoldebau fy nhîm, eu cefnogi i gaffael y 
wybodaeth angenrheidiol yn gyflym a pharatoi 
systemau effeithiol i’n tywys drwy’r misoedd 
nesaf. Gadawsom ein meysydd arbenigedd 
traddodiadol ar ôl a setlo ar saith maes ffocws 
newydd: darpariaeth Ysgol; darpariaeth o 
bell; lles; dyfarniadau gradd arholiad; cefnogi 
myfyrwyr sy’n agored i niwed; iechyd, diogelwch 
ac asesu risg; cynllunio  parhaus ar gyfer 
dychwelyd i normalrwydd.

Pan gaeodd yr ysgol wythnos yn ôl, roedd 
saith uwch arweinydd yn barod i ymgymryd 
â’u meysydd cyfrifoldeb newydd ac yn barod i 
ymgysylltu â staff, myfyrwyr a rhieni i sicrhau 
trosglwyddiad effeithiol i’n ‘rôl newydd’.

2. Cyfathrebu Effeithiol

Yn y cyfamser, rwyf wedi canolbwyntio bron yn gyfan gwbl ar gyfathrebu. Pan 
ofynnais i fy hun, beth sydd ei angen fwyaf ar y staff, y myfyrwyr a’r teuluoedd yr 
ydym yn eu gwasanaethu ar yr adeg hon, yr un ateb a ddaliodd i ddod yn ôl oedd 
bod angen gwybodaeth a gyflwynwyd yn glir ac yn gywir i lywio eu penderfyniadau. 
Rwyf wedi cymryd arno fy hun i wrando ar y negeseuon sy’n aml yn gwrthdaro 
gan lywodraeth leol, ranbarthol a chenedlaethol, i’w defnyddio yn y ffordd sydd 
fwyaf perthnasol i’n cyd-destun yn fy marn i ac yna ei chyfleu’n effeithiol i’n holl 
randdeiliaid.

Rwyf wedi ceisio sefydlu sianeli cyfathrebu clir y gellir eu diweddaru yn hawdd. Er 
enghraifft, rydym wedi sefydlu tudalennau gwe newydd ar gyfer pob grŵp blwyddyn 
yn yr ysgol i gael mynediad at waith, ac mae gennym un dudalen ‘Covid-19’ lle 
rydym yn postio diweddariadau rheolaidd, yn hytrach nag anfon gwahanol lythyrau 
neu bostiadau cyfryngau cymdeithasol bob dydd. O safbwynt staff, mae popeth yn 
cael ei yrru trwy’r meysydd cyfrifoldeb a grybwyllir uchod - mae gennym feysydd 
pwrpasol newydd o’n mewnrwyd o dan y penawdau hyn ac rwy’n strwythuro e-bost 
diweddaru dyddiol yn yr un ffordd fel y gall pobl ddod o hyd i wybodaeth sydd ei 
hangen arnynt yn gyflym ac y gallant ei gweld os oes newid.

Ac rwy’n credu mai hon oedd fy her fwyaf yr wythnos hon - p’un ai ar alwadau 
cynadledda gyda’r ALl, ymateb i ymholiadau staff neu rieni, neu ddal i fyny â’r 
arweiniad diweddaraf gan y llywodraeth, rwyf wedi darganfod rhedeg ysgol trwy 
Skype, WhatsApp, facebook, e-bost ac Office 365 yn her go iawn!

3. Byddwch yno!

Rwy’n hoffi meddwl fy mod bob amser wedi arwain trwy esiampl - ac nid yw’r 
wythnos hon wedi bod yn wahanol. Mae’r angen i fod yn gadarnhaol ac yn wydn yn 
yr amseroedd ansicr hyn yn glir ond mae dangos hyn wedi bod yn fwy o her o bell. 
Rydym yn gwybod bod angen sicrwydd ar staff, myfyrwyr a theuluoedd ein bod 
yn ‘gwybod beth rydym yn ei wneud’ a’n bod ar gael ar eu cyfer. Felly rydym wedi 
sefydlu systemau yn gyflym i gadw mewn cysylltiad â’n dysgwyr mwyaf agored i 
niwed dros y ffôn yn wythnosol, rydym wedi ennyn diddordeb dysgwyr mewn dysgu 
trwy ‘TEAMS’ ac, wrth gwrs, rydym wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr fel rhan o’n 
‘darpariaeth o fewn-ysgol ‘.

O’m rhan i, rwyf wedi sicrhau bod fy ‘pholisi drws agored’ arferol yn cael ei 
adlewyrchu o bell trwy ymateb yn brydlon i e-byst gan staff a cheisiadau gan rieni 
trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Rydym hefyd wedi creu staff ‘TEAM’ i staff gadw 
mewn cysylltiad â’i gilydd - lle mae’r adran Addysg Gorfforol yn postio fideos ymarfer 
corff bob dydd a lle mae cwis tafarn rhithwir wedi’i gynllunio ar gyfer yr wythnos 
nesaf!

Fe wnaethom hyd yn oed gynnal ‘Briffio Staff Rhithwir’ fore Gwener, a fynychwyd gan 
dros 70 o’n staff, a helpodd ni i gyd i ddod at ein gilydd, rhannu hysbysiadau pwysig 
ac atgoffa ein hunain,yr hyn sy’n wych yw tîm ydyn ni!


