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Cwrdd ag aelodau ein bwrdd
Fel cyn-Ddirprwy Bennaeth, mae Sue wedi gweithio mewn 
nifer o feysydd sy’n amrywio o adran rheoli Awdurdod 
Addysg lleol fel Swyddog Addysg ar gyfer Anghenion 
Addysgol Arbennig (AAA), Cydlynydd Prosiect ar gyfer 
Llywodraeth Cymru i Swyddog Datblygu ar gyfer Anghenion 
Addysgol Arbennig yng Nghymru. 

Derbyniodd Sue y teitl Athro Cyswllt Cyfiawnder 
Cymdeithasol yn 2013 i gydnabod ei gwaith ym maes 
cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiant, a’i hymrwymiad i 
gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Er bod llawer o waith cynlluniedig yr 
Academi Arweinyddiaeth yn cael ei 
ddal yn ôl oherwydd nad yw’n ‘fusnes 
fel arfer’, rydym yn parhau i gefnogi 
Cynllun Dilyniant Dysgu Llywodraeth 
Cymru - mae lles arweinwyr ac eraill yn 
y system yn bwysig iawn. Wrth i ni ddod 
o hyd i ffyrdd newydd o fyw a gweithio, 
mae technoleg yn chwarae rhan fawr.

Bydd y rhai ar eu pennau eu hunain 
(ddim yn gweithio gartref ond gartref yn 
ceisio gweithio) yn croesawu dychwelyd 
i ‘fywyd normal’. Fodd bynnag, gwn y 
byddaf yn colli rhai o’r pethau nad wyf 
wedi’u gwerthfawrogi’n llawn nes cael 
yr amser hwn i wneud hynny.

Y adar heb yr hymian ychwanegol o 
beiriannau ceir. Yr ardd heb chwyn 
(gyda dealltwriaeth na fydd y blodyn 
dant y llew byth yn diflannu’n llwyr). 
Mae derbyn parseli bwyd fel y Nadolig – 
wrth  ddadbacio, nid wyf yn dod o hyd 
i’r hyn yr oeddwn i’n meddwl fy mod 
i wedi’i archebu. Yn ôl pob sôn, mae 
gwerthiant alcohol wedi codi 31% - nid 
wyf yn gwneud unrhyw sylw - nid fi 
oedd e!

Weithiau darllenaf lyfr mewn diwrnod. Aildrefnir 
fy ‘stafell waith’; mae fy nghyntedd, cegin, ystafell 
amlbwrpas a drws garej wedi’u paentio; Rwy’n gwnio 
gorchuddion clustog, yn gorffen jig-so a glanhau fy 
nharpedi. Mae fy ngar yn daclus! Mae pris petrol yn 
isel - fyddwn i ddim yn gwybod - mae fy nghar wedi 
bod yn llonydd yn y garej ers dros 6 wythnos.

Y mwyaf anodd yw methu ymweld â theulu. Nid yw 
technoleg yn gwneud yn iawn am yr ymweliadau â 
Llundain neu Fanceinion. Nid oedd fideo ‘parti’ yr un 
peth â bod ym mharti pen-blwydd fy ŵyr yn 3 oed. 
Nid yw Zoom yr un peth â cwtch!

Mae’r sgrin gyfrifiadur sy’n cynnal fy nghyfarfodydd 
gwaith hefyd yn cario baich ychwanegol fy mywyd 
cymdeithasol - mae fy holl gyswllt dynol ar-lein. 
Tybed a fydd bywyd byth yn dychwelyd i’r hyn a 
ystyrir yn ‘normal’. (Mae ffrindiau sy’n fy adnabod yn 
dda yn gwybod nad ydw i erioed wedi bod eisiau bod 
yn ‘normal’ erioed).

Rydyn ni’n clapio bob dydd Iau ar gyfer y GIG a 
Gofalwyr. Rwy’n ymwybodol bod llawer o staff 
ysgolion yn gweithio yn yr hybiau, gan wneud hynny 
heb fawr o gydnabyddiaeth yn yr arena gyhoeddus. 

FELLY - i bawb sy’n parhau i gefnogi ein dysgwyr 
a’u teuluoedd - rwy’n clap i chi hefyd.
Rydych chi, hefyd, yn arwyr!


