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Cadw mewn cysylltiad

Cwrdd a’r Cymdeithion  
Mae gan Ian bron i bymtheng mlynedd o brofiad o fod yn aelod o dimau 
uwch-reolwyr mewn ysgolion yng Ngogledd Cymru ac mae wedi bod yn 
bennaeth yn Ysgol Aberconwy ers pum mlynedd bellach. Mae hefyd yn 
aelod brwd o sawl grŵp ar draws yr awdurdod lleol.

Mae’n asesydd CPCP, mae wedi gweithio fel cydymaith PiXL ac mae’n 
arolygydd cymheiriaid ar gyfer Estyn. Mae ei dîm yn gweithio’n agos 
gyda chonsortia GWE er mwyn helpu i ddatblygu a rhannu arferion gorau 
gydag ysgolion eraill, a helpu i ddatblygu arweinwyr ar gyfer yfory.

Wrth i dymor yr haf ddechrau ac wrth i’r 
cyfnod cyfyngiadau gael ei ymestyn, rwyf 
wedi parhau i feddwl am ffyrdd o gefnogi 
lles fy staff. I lawer, mae dechrau’r tymor, 
er ei fod ymhell o fod yn ‘normal’, wedi 
dod ag ymdeimlad o drefn iddo - mae 
athrawon pwnc yn ôl i feddwl am osod 
gwaith ar gyfer eu dosbarthiadau, mae 
staff bugeiliol yn meddwl sut i gynnwys 
myfyrwyr yn eu dysgu - ond yn yr un modd 
mae’r cyfnod cyfyngiadau yn parhau i fod 
yn her ynysig i ni i gyd.

Yn seiliedig ar ‘Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol’, rydym yn deall 
lles i fod y modd a’r gallu mae ein gweithlu 
yn cyflawni eu gwaith yn effeithiol. Rwyf 
wedi canolbwyntio fy meddwl ar hyn 
ar ddechrau’r tymor hwn ac wedi ceisio 
sicrhau ein bod yn meithrin ymdeimlad o 
gynefindra yn ein harferion a’n systemau i 
ymdopi â’r amseroedd rhyfedd hyn.

Er enghraifft,

•  Rydym wedi dychwelyd i sesiwn 
friffio wythnosol ‘rithwir’ ar fore Llun, 
yn union fel y byddem fel arfer yn ei 
wneud yn yr ystafell staff.

•  Rwyf wedi lleihau nifer y 
diweddariadau dyddiol trwy e-bost, i 
un wythnosol, i efelychu ein bwletin 
wythnosol arferol.

• Rydym yn dychwelyd i’n cyfarfodydd 
‘calendr’ arferol ar-lein i drafod ein 
ffyrdd newydd o weithio gyda’r 
gwahanol dimau sy’n gweithredu ar 
draws yr ysgol.

• Mae cyfarfodydd rheoli llinell ar waith 
eto i ddarparu’r gefnogaeth sydd ei 
hangen ar bobl i weithredu yn eu 
rolau newydd.

Er y gallai hyn fod yn ddefnyddiol, rydym hefyd yn ymwybodol nad yw 
amseroedd yn normal, ac felly rydym wedi parhau i ymgysylltu â staff a 
myfyrwyr i ‘ gadw mewn cysylltiad’ gyda nhw ac i weld sut maen nhw’n 
gwneud. Un peth a oedd yn ddefnyddiol yn ein barn ni oedd annog yr holl staff 
a myfyrwyr i lenwi holiadur cyflym i werthuso eu lles eu hunain, i’n helpu i 
lywio strategaeth ac i fynd i’r afael â materion unigol wrth iddynt godi. Byrder 
fu’r allwedd yma, i ddarparu cipolwg cyflym a chywir, y gallwn ei ailadrodd yn 
rheolaidd i brofi’r tymheredd ac addasu ein prosesau yn unol â hynny.

Gofynwyd pedwar cwestiwn:

• Enw - nid arolwg anhysbys oedd hwn yn fwriadol

• Sgôr (1 i 10) o’ch lles

• Beth ydych chi’n ei gael yn arbennig o heriol yn ystod y cyfnod hwn o 
hunan-ynysu?

• A oes unrhyw beth y gall ysgol ei wneud i’ch cefnogi mwy?

Dangosodd canlyniadau staff a 
myfyrwyr i ni fod ein strategaethau 
cymorth yn gweithio’n dda ar y  
cyfan, ond gwnaethom siarad 
â phob aelod o’r gymuned a 
sgoriodd eu lles ar lai na 5 
i wirio gyda nhw ac i adael 
iddynt wybod pa help oedd ar 
gael pe bai ei angen arnynt. 
Crynhoir ymatebion y staff 
mewn cwmwl geiriau ac maent 
yn dangos bod eu ffocws o 
reidrwydd wedi newid mewn 
ymateb i’n sefyllfa bresennol.

Mae yna lawer o bethau y gallwn eu gwneud i gefnogi staff, myfyrwyr a 
theuluoedd ar yr adeg hon, ond mae’n amlwg mai un o’r pwysicaf yw cadw 
mewn cysylltiad â nhw, rhoi gwybod iddyn nhw eich bod chi yna ar eu cyfer, a 
darparu iddynt yr offer a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i weithio mewn 
ffordd newydd. Nid yw hyn yn ddim byd newydd ynddo’i hun, ond mae’n 
rhaid i ni i gyd ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddangos y sgiliau sydd wedi ein 
gwasanaethu’n dda dros y blynyddoedd - gobeithio mai dim ond un syniad yw 
hwn a allai ein helpu i wneud yn union hynny.


