
Cyn mynd i’r afael â phwrpas y blog hwn, 
mae’n debyg y dylwn gyflwyno fy hun 
a’r cyd-destun rwy’n gweithio ac yn byw 
ynddo!

Rwyf wedi bod yn Bennaeth yn Ysgol 
y Creuddyn ers mis Medi 2016, Ysgol 
Uwchradd Gymraeg sy’n gwasanaethu 
ardal ddaearyddol eang yng Nghyngor Sir 
Conwy. Rwy’n ffodus i alw fy hun yn aelod o 
dîm staff uchel ei gymhelliant, ymroddedig 
a galluog sy’n rhoi eu popeth dros y bobl 
ifanc yn ddyddiol.

Rwy’n briod ag Elinor, Athrawes Ysgol 
Gynradd ac mae gen i ddau o blant, Tomos 
(8 oed) a Sioned (3 oed). Cyn Mawrth 20fed, 
roeddem wedi datblygu trefn wythnosol 
wedi’i hymarfer yn dda a oedd yn cynnwys 
darpariaeth gofal plant / addysg ar gyfer 
ein plant a gefnogwyd gan deulu, yr Ysgol 
Gynradd leol a darparwr Gofal Plant. Roedd 
Tomos a Sioned yn hynod hapus gyda’r 
trefniant hwn ac yn mwynhau’r amrywiaeth 
a ddarparwyd gan y trefniadau. Roedd hyn 
hefyd yn caniatáu i’m gwraig a minnau 
gyflawni ein hymrwymiadau gwaith, yn 
ddiogel gan wybod bod ein plant yn derbyn 
gofal da. Fodd bynnag, fel gydag unrhyw 
un sy’n gweithio mewn ysgol, roedd yr her 
o gydbwyso gwaith a chartref yn frwydr 
gyson.

Ar Fawrth 20fed 2020, caewyd ysgolion a 
dechreuodd y broses hanfodol o ail-fwriadu 
ysgolion i sicrhau cyfleusterau gofal plant 
i blant gweithwyr allweddol a dysgwyr 
agored i niwed.

Mae’r heriau hynny wedi parhau wrth i’r gwaith ddechrau ar 
ddatblygu strategaeth genedlaethol Dilyniant Dysgu er mwyn 
sicrhau y gallai pobl ifanc barhau i elwa ar addysg, er nad ydynt 
yn yr ysgol. Ochr yn ochr â’r newidiadau enfawr hyn, byddai’n 
ofynnol i ysgolion uwchradd hefyd gychwyn prosesau newydd i 
sicrhau bod dysgwyr TGAU a Safon Uwch yn ennill cymwysterau 
addas.

Heriau sylweddol ond cenhadaeth hynod bwysig a gwerth chweil 
i Arweinwyr Ysgol ymgymryd â hi.

Fodd bynnag, mae un her nad wyf wedi tynnu sylw ati uchod - o 
bosib y newid mwyaf cymhleth, dirdynnol a threthusol o’r cwbl 
lot! Yr her o weithio gartref, tra hefyd yn addysgu ac yn gofalu 
am ein plant. Dechreuais trwy ddatblygu amserlen waith, yn 
enwedig ar gyfer y dyddiau pan oedd fy ngwraig yn yr ysgol 
yn darparu gofal i blant gweithwyr allweddol neu ddysgwyr     
bregus:

• 7am: Dal i fyny gyda negeseuon e-bost a threfnu diwrnod.

• 8am: Brecwast gyda’r teulu.

• 9am: Sesiwn Addysg Gorfforol Teulu / Jo Wicks sy’n para tan 
9.45ish oherwydd yr her o gynnal ffocws y plant!

• 9.45am-10.30am: Amser rhydd i blant / Amser gwaith i Dad.

• 10.30am - 11.30am: Gweithgareddau Addysgol i blant

• 11.30am - 12.30pm: Amser rhydd i blant / Amser gwaith i Dad

• 12.30pm - 1.30pm: Cinio ac Amser Teulu

• 1.30pm - 2.30pm: Gweithgareddau Addysgol i’r plant

• 2.30pm - 3.30pm: Amser rhydd i Blant / Amser gwaith i Dad.

• 4pm: Mae fy ngwraig yn cyrraedd adref o’r gwaith

• 5pm - 7pm: Swper a gweithgareddau arferol yn ystod y nos.

• 8pm: Mae plant yn y gwely a Dad yn gweithio ‘dal i fyny

Cwrdd a’r Cymdeithion  
Mae gan Trefor dros naw mlynedd o brofiad mewn rolau 
arweinyddiaeth addysg, boed mewn ysgolion uwchradd, 
awdurdodau lleol ac unedau gyfeirio disgyblion. Mae Trefor wedi 
bod yn bennaeth yn Ysgol y Creuddyn, yng Nghonwy am bron i 
pedair mlynedd. Mae’n ymgynghorydd cefnogi gwelliant gyda GWE 
ac hefyd yn gweithredu fel arolygwr cymheiriaid i Estyn. 

Mae Trefor yn angerddol am ddatblygu arweinwyr y dyfodol ac 
yn gweithio’n agos gyda GWE er mwyn datblygu cyfleoedd dysgu 
proffesiynol cyfoethog ar draws Gogledd Cymru. Mae’n hefyd yn 
gweithredu fel hyfforddwr CPCP.

Gweithio o adref- Agoriad Llygaid!
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Pe bai’n llwyddiannus, byddai’r cynllun hwn yn golygu 
fy mod i’n gallu gweithio tua 4 awr yn ystod y dydd a 
dal i fyny ar y gweddill yn nes ymlaen. Fodd bynnag, 
dysgais yn fuan nad oedd y fath beth â ‘diwrnod 
cyffredin’!

Mae pob diwrnod wedi bod yn wahanol ac yn frith o 
ymyrraeth reolaidd a chwestiynau gan y plant ynghyd 
â chyfarfodydd a galwadau ffôn. Y gwir yw bod yr her 
o gydbwyso gwaith y dydd yn enfawr ac yn amrywio’n 
fawr.

Felly beth ydw i wedi’i ddysgu o’r wythnosau cyntaf?

Byddwch yn drefnus ond yn hyblyg

Rwy’n sicrhau bod gen i gynllun ar ddechrau pob dydd. 
Fodd bynnag, derbyniaf hefyd fod y cynlluniau hynny’n 
ddarostyngedig / yn debygol o newid. Os bydd yn rhaid 
i mi symud pethau o gwmpas, byddaf ac wedi dyrannu 
amser penodol gyda’r nos i ddal i fyny ar y pethau 
hynny yr wyf wedi’u colli.

Canolbwyntiwch ar Beth sy’n Bwysig

Rwy’n ffodus bod gen i UDA a chefnogol rhagorol a all 
ac eisiau cymryd cyfrifoldeb am feysydd allweddol 
arweinyddiaeth ysgol a helpu i ysgwyddo’r baich hwn.

Roeddwn hefyd yn ddyledus i’m cydweithiwr Academy 
Arweinyddiaeth a chyd-weithiwr  Conwy, Ian Gerrard, 
am ei gyngor wrth addasu cyfrifoldebau UDA fel y 
gwelwyd yn ei bost blog ychydig wythnosau yn ôl.

Mae aildrefnu cyfrifoldebau UDA wedi caniatáu imi 
ddirprwyo rolau allweddol mewn ymateb i’r sefyllfa 
bresennol, gan ganiatáu imi ganolbwyntio ar dasgau a 
blaenoriaethau allweddol. Hyd yn oed wedyn, mae’n 
rhaid i mi gael fy nisgyblu wrth nodi’r tasgau allweddol, 
eu hadolygu bob dydd a symud pethau eraill i un ochr i 
gael sylw yn nes ymlaen.

Rhowch Egwyl i Chi’ch Hun

Mae’r heriau sy’n wynebu arweinwyr ysgolion yn 
ddigynsail, o ran cynllunio strategol, rheoli staff a 
newidiadau i’n hamgylchedd gwaith personol. Mae’n 
gwbl resymol ei bod yn cymryd ychydig bach o amser 
i addasu i’r amgylchiadau newidiol a gall hyn effeithio 
ar ein heffeithiolrwydd a’n heffeithlonrwydd arferol 
yn y tymor byr felly rhowch seibiant i chi’ch hun gyda’r 
disgwyliadau arnoch chi’ch hun.

Dewch heibio gydag ychydig o help gan eich ffrindiau

Rwyf bob amser wedi credu yng ngrym gwaith tîm ac 
wedi ceisio datblygu perthnasoedd cryf ac adeiladol 
gyda chydweithwyr. Fodd bynnag, mae’r cryfder, yr 
haelioni a’r gefnogaeth a welais ac a brofais rhwng 

cydweithwyr dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn 
syfrdanol.

Mae hyn wedi cynnwys cefnogaeth ymarferol gan 
gynnwys rhannu arfer da, strategaethau a dogfennau, 
cronni adnoddau a herio a datblygu meddwl.

Fodd bynnag, bu budd lles enfawr hefyd. Mae’r gallu 
i gynnig cefnogaeth a chael cefnogaeth gweithwyr 
proffesiynol sy’n ‘deall’, y tu mewn a’r tu allan i’r Ysgol 
wedi bod yn adnodd hanfodol.

Mae’r wythnosau diwethaf wedi fy atgoffa o’r arwyddair 
‘Gyda’n Gilydd Cryfach’ a ddefnyddir gan Dîm Pêl-droed 
Cymru. Rwy’n ffodus iawn i gael fy nghynnwys mewn 
nifer o rwydweithiau ac wedi elwa’n aruthrol ohonynt.

‘Hard Day’s Night’

Mae ein disgwyliadau ohonom ni ein hunain fel 
Arweinwyr Ysgol yn uchel iawn. Rydym yn gosod nodau 
heriol i’n hunain ac yn buddsoddi amser, ymdrech ac 
angerdd sylweddol i arwain ein hysgolion. Mae hyn 
wedi bod yn arbennig o wir wrth ddelio â’r sefyllfa 
bresennol.

Gyda hynny mewn golwg, ni fu erioed yn bwysicach ein 
bod yn caniatáu amser ‘i ffwrdd’ o’r ysgol. Her benodol 
wrth weithio gartref! Fodd bynnag, rwyf wedi gwneud 
ymdrech ar y cyd i gamu i ffwrdd o’r gwaith ysgol ar 
sawl achlysur ac wedi mwynhau treulio amser gyda’r 
teulu, mynd am ambell daith feicio , chwarae’r gitâr, 
darllen llyfr neu gwaith yn yr ardd. Mae pob un wedi 
creu ychydig o le i orffwys a myfyrio.

Cyn gorffen, rwy’n credu ei bod yn bwysig myfyrio ar 
y newidiadau yng ngoleuni’r heriau sylweddol sy’n 
ein hwynebu oherwydd COVID-19. Mae gan ysgolion 
rôl sylweddol wrth gefnogi ymdrechion gweithwyr 
rheng flaen i gyflawni’r her hon, tra hefyd yn datblygu 
cyfleoedd dysgu o ansawdd i’n pobl ifanc. Gyda’r rhain 
i gyd mewn golwg, mae’n hanfodol bod Arweinwyr 
Ysgol yn cymryd yr amser i edrych ar ôl eu hunain a’i 
gilydd yn ystod y misoedd nesaf.

Tra bod gweithio gartref wedi cynnig nifer o heriau ac 
wedi bod yn ‘agoriad llygad’ heb os, mae’r newidiadau 
rydw i wedi’u gwneud fel y disgrifir uchod wedi 
caniatáu imi addasu a pharatoi i wynebu’r dyddiau 
sydd i ddod.

“Mae’r cryfder, yr haelioni a’r gefnogaeth 
a welais ac a brofais rhwng cydweithwyr 
dros yr wythnosau diwethaf wedi bod yn 

syfrdanol.”


