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Cefnogi ein Disgyblion a’u Teuluoedd
Cwrdd a’r Cymdeithion  
Mae Sue wedi bod yn athrawes hyblyg am dros bum mlynedd 
ar hugain, deg o’r rheini fel pennaeth Ysgol Gynradd Ffordd 
Dyffryn. Mae Sue yn arolygydd Cymheiriaid gydag Estyn ac 
mae hefyd yn ddilysydd allanol i Brifysgol Glyndŵr ar gyfer 
eu gradd BA mewn addysg. 

Mae Sue yn rhannu profiadau ac arfer da gydag ysgolion 
eraill ac mae’n cefnogi datblygiad ysgolion eraill, yn enwedig 
ar faes agos at ei chalon – cynhwysiant.

Oedais am ychydig eiliadau heddiw, diwrnod cyntaf 
tymor yr haf…

Awyr las, yr haul yn tywynnu - gwyliais 
Gynorthwyydd Addysgu talentog yn paentio enfys 
liwgar ar y ffenest wrth i ni groesawu disgyblion 
gweithwyr allweddol i’r ysgol i frecwast. Roedd ein 
prosesau newydd pwysig yn cael eu dilyn yn ofalus: 
dwbl-wirio ar gyfer unrhyw symptomau, sicrhau 
bod dwylo’n cael eu golchi yn drylwyr, atgyfnerthu 
hunan-ymbellhau. Mae’r disgyblion wedi addasu’n 
gyflym iawn i drefn newydd ein hyb cymunedol.

Dwi wir yn colli prysurdeb ein hysgol brysur, fywiog. 
Disgyblion, staff a rhieni sydd yn gwneud ysgolion ac 
mae ysgolion yn ganolfannau i gymunedau! 

Mae fy rôl fel arweinydd ysgol wedi newid cymaint 
yn ystod yr wythnosau diwethaf ond yr hyn sydd 
wedi fy synnu mewn gwirionedd yw’r ffordd y mae 
pawb wedi ymateb i’r her. Mae holl staff pob un o’r 
pedair ysgol yn ein hyb wedi bod yn anhygoel. 

Mae’n anodd fel Pennaeth i dderbyn nad ein hysgol 
ni ar yr union foment hon yw’r lle mwyaf diogel 
i’n disgyblion fod. Mae bod yn arweinydd mewn 
ysgol gyda llawer o ddisgyblion bregus mewn ardal 
o amddifadedd uchel, yn naturiol mae gennyf 
bryderon.

Mae fy rôl wedi ei drawsnewid, rydw i nawr yn 
gwneud penderfyniadau cyflym am y ffordd 
orau i redeg hyb cymunedol - cymarebau staffio, 
pellhau cymdeithasol ac asesiadau risg pwysig. 
Penderfyniadau pwysig ynghylch y ffordd orau o 
gefnogi ein dysgwyr a’u teuluoedd yn y cartref gyda 
lles a dysgu o bell. 

Mae cefnogi teuluoedd disgyblion bregus wedi bod yn allweddol

Mae ein hysgol yn parhau ar agor i blant gweithwyr allweddol ac i’n disgyblion mwyaf 
bregus. Mae staff yn cefnogi plant sydd gartref drwy e-bost, SeeSaw a galwadau ffôn 
ac mae wedi bod yn wych i ddarllen diweddariadau gan rieni a gofalwyr ac i weld y 
lluniau maen nhw wedi’u postio yn dangos eu plant yn cofleidio dysgu yn y cartref. 
Mae llawer o deuluoedd yn mwynhau’r cyfle hwn i dreulio amser o ansawdd gyda’i 
gilydd ac rwy’n gweld hwn fel y ‘leinin arian’ yn yr amseroedd anodd hyn.

Mae’r staff wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod ein disgyblion bregus ar draws 
yr ysgol brif ffrwd, yn ogystal â’n Canolfan Adnoddau ASA a’n Canolfan Adnoddau 
Cyfnod Sylfaen ar gyfer disgyblion ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac 
ymddygiad, yn cael cefnogaeth yn y ffordd orau bosibl yn ystod yr amseroedd 
digynsail hyn. Rhannwyd dyfeisiau electronig i sicrhau nad oes unrhyw un o’n 
disgyblion yn cael eu heithrio’n ddigidol o gyfleoedd ar gyfer dysgu o bell.

Tri maes allweddol rydym wedi canolbwyntio arnyn nhw i sicrhau ein bod yn cynnig 
y cymorth gorau bosib yw:

• Datblygu perthnasoedd cryf o ymddiriedaeth a gofal 

• Cydnabod anghenion teuluoedd

• Cynnal llinellau cyfathrebu

Mae’r ffocws hwn, ynghyd â pherthynas waith agos gydag asiantaethau allanol - 
gwasanaethau cymdeithasol, nyrs ysgol, GCA, Canolfannau Teulu, ASD Outreach a’r 
Tîm Cynhwysiant (mae cyfarfodydd Teams wedi bod yn amhrisiadwy), wedi sicrhau 
bod gennym drosolwg da o les disgyblion.

Rwyf wir yn edrych ymlaen at y dydd y gallwn agor ein gatiau i bawb unwaith eto a 
chael cyfle i groesawu ein disgyblion yn ôl i’n hysgol, ond am y tro mae’n rhaid i’r 
mwyafrif aros adref ac aros yn ddiogel.

Rwy’n gobeithio mewn blynyddoedd i ddod y bydd y plant yn edrych yn ôl ac yn 
cofio hwn fel amser a dreulion nhw gyda’u teuluoedd - yn siarad, dysgu, cadw’n actif, 
chwarae gemau.

Fel arweinydd, yn sicr ni fyddwn eisiau mynd trwy fis arall fel yr un olaf ond ni fyddaf 
byth yn anghofio’r ymrwymiad, y gefnogaeth a’r ymroddiad llwyr a ddangoswyd gan 
gymuned yr wyf yn teimlo’n falch o fod yn rhan ohoni.


