
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
AR 11 CHWEFROR 2021 AM 4.30YP – trwy Google Meet

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Mr P Croke (Cadeirydd)
Mr D J Finch
Dr B Calvert
Ms T D’Souza
Mrs S Davies – Staff-lywodraethwr
Dr J Graystone
Mr K Halabuda – Staff-lywodraethwr
Mrs K Lewis
Mr T Lewis – Myfyriwr-lywodraethwr
Mr H Llewellyn – ymunodd am 4.40yp
Mrs J Longville
Ms A Morgan
Mrs J Oak
Ms S Parkhouse – Myfyriwr-lywodraethwr
Mr S Pirotte – Pennaeth
Mrs S Pryce
Cllr Dr C Smith – ymunodd am 5.05yp

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL:
Mr J Baldwin (JB) – Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Taith y Dysgwr
Ms V Buckley (VB) – Dirprwy Bennaeth
Mrs N Eyre (NE) - Clerc
Mr A Gibbs (AG) – Is-bennaeth
Mrs S Gunnarsson – Rheolwr Lles a Diogelu Myfyrwyr
Mrs C Swain – Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr a’r Gymraeg – gadawodd ar ôl eitem 7 yr
agenda

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.35yp

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod a gofynnodd i’r aelodau gadarnhau penodiadau
Mr J Greenidge a Mrs D Lewis-Whelan ar y Corff Llywodraethu a’r Pwyllgor Archwilio a
Chynllunio Adnoddau yn eu tro. Cymeradwywyd y ddau benodiad drwy e-bost ar ôl y
cyfweliadau â’r Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu.

Rhoddodd y Cadeirydd groeso arbennig i Mr J Greenidge a Mrs D Lewis-Whelan.

Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mrs S Morgan (Cyfarwyddwr Pobl).
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2. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Datganodd Ms T D’Souza fuddiant yn yr eitem Unrhyw Fater Arall y rhoddwyd gwybod i
aelodau amdani cyn y cyfarfod am fod y cwmni sy’n ei chyflogi wedi darparu cyngor
ynghylch y mater hwn.

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau eraill.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 1 RHAGFYR 2020

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 1 Rhagfyr 2020 yn gywir.

4. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 10 RHAGFYR 2020

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 10 Rhagfyr 2020 yn gywir.

5. MATERION SY’N CODI

5.1 Cofnod Gweithredoedd

Gweithred 1 (Hyfforddi Llywodraethwyr) – mae nifer fach o lywodraethwyr sydd o hyd heb
gwblhau’r hyfforddiant gorfodol.

Gweithred 2 (Ychwanegu adran “Gwahaniaethau a Wnaed” i Adroddiad Gweithgarwch y
Corff Llywodraethu) – caiff hon ei gynnwys yn Adroddiad Gweithgarwch 2020/21.

Gweithred 3 (Ystyried ychwanegu Coleg Chweched Dosbarth Penybont fel risg ar wahân ar y
Gofrestr Risgiau) – caiff Cofrestr Risgiau diwygiedig ei chyflwyno yng nghyfarfod nesaf y
Pwyllgor Archwilio ar 25 Chwefror 2021.

Gweithred 4 (Gylch Gorchwyl Engage – angen diwygiadau ar gyfer y newidiadau cytunedig i
gyfarwyddiad Engage) – cymeradwyodd Bwrdd Engage y Cylch Gorchwyl diwygiedig yn ei
gyfarfod ar 9 Chwefror, a chaiff copi ei gyflwyno yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau ar 11 Mawrth.

Nododd yr aelodau’r gweithredoedd.

6. ADRODDIAD Y PENNAETH (YN CYNNWYS DIWEDDARIAD YNGHYLCH COVID-19)

Rhoddodd y Pennaeth wybod i’r Corff Llywodraethu am y canlynol:

● Mae COVID yn parhau i ddominyddu popeth.
● Bydd nifer fach iawn o ddysgwyr yn dychwelyd i’r safle ar ôl hanner tymor mewn

modd sy’n ddiogel o ran COVID. Rhoddwyd manylion pellach ynghylch hyn yn yr
eitem agenda ‘Diweddariad Cwricwlwm’ (eitem 10).

● Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb tair haen ym mhob ardal dan do.
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● Rhoddir blaenoriaeth i ddysgwyr sydd angen trwydded i weithio.
● Nid oes gan dysgwyr galwedigaethol y fath sicrwydd sydd gan fyfyrwyr TGAU a Safon

Uwch o ran sut bydd eu graddau’n cael eu dyfarnu.
● Mae undebau llafur lleol yn gefnogol iawn.
● Mae’r cymorth ariannol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru (LlC) er mwyn delio â

gofynion y pandemig wedi bod yn wych, ond mae ansicrwydd ynghylch cyllid ar gyfer
y flwyddyn academaidd 2021/22 a thu hwnt.

● Mae trafodaethau mynd rhagddo gyda Valleys to Coast a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Pen-y-bont ar Ogwr ynghylch gweithio mewn partneriaeth.

● Bu nifer o gyflawniadau ers y cyfarfod diwethaf:
○ Rhoddwyd Steve Jones, Rheolwr Gyrfaoedd, ar y rhestr fer ar gyfer y wobr

‘Rheolwr Gyrfaoedd y Flwyddyn’ yn Seremoni Wobrwyo Datblygu Gyrfaoedd
y DU.

○ Enillodd y Coleg Wobr Beacon ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles, sy’n
gydnabyddiaeth ardderchog o’r gwaith sy’n cael ei wneud yn y maes hwn.
Llongyfarchodd y Cadeirydd y Coleg ar ran yr aelodau am ennill y wobr hon,
yn enwedig yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Agorodd y Cadeirydd y drafodaeth i’r aelodau.

Ychwanegodd yr Is-gadeirydd ei longyfarchiadau, ac atgoffodd yr aelodau, am ei fod yn
ymddeol ym mis Hydref, bydd rhaid penodi aelod i fod yn gyfrifol am ddiogelu – gofyniad
cyfreithiol yw hyn. Nododd yr Is-gadeirydd y byddai’n hoffi cynnal cyfnod pontio, a
gwahoddodd unrhyw aelodau sydd â diddordeb i gysylltu â’r Clerc ynglŷn â hyn.

Gofynnodd yr Is-bennaeth hefyd a allai aelodau ymuno â’r sesiynau a drefnwyd ar gyfer y
diwrnodau Ansawdd a Datblygu Proffesiynol Parhaus. Bydd y Clerc yn gwneud y trefniadau
angenrheidiol (GWEITHRED – NE).

Nododd aelod arall fod ganddo ddiddordeb mewn gwybod pa effaith y mae COVID wedi’i
chael ar gyflawniadau ac a oes unrhyw grwpiau sydd wedi cael eu heffeithio’n fwy nag eraill.

Llongyfarchwyd y Pennaeth am ennill OBE ar restr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.
Cytunodd yr aelodau i gyd fod hyn yn gyflawniad anhygoel.

Gofynnwyd cwestiwn ynghylch nifer yr achosion a gadarnhawyd ymhlith staff a myfyrwyr yn
yr adroddiad am ei fod yn ymddangos yn uchel. Nododd y Pennaeth y credir bod y mwyafrif
helaeth o’r achosion hyn o ganlyniad i drosglwyddiad cymunedol. Gofynnwyd i’r Pennaeth
trafod nifer yr achosion yng nghyfarfod nesaf y Penaethiaid er mwyn cymharu â cholegau
eraill (GWEITHRED – SP). Awgrymodd aelod fod angen casglu tystiolaeth o effeithiolrwydd
mesurau ac a yw achosion yn cael eu trosglwyddo ar y safle. Dywedodd y Pennaeth fod y
canllawiau’n eglur iawn – rhaid i bob aelod staff a phob dysgwr gadw pellter cymdeithasol o
ddau fetr ar bob adeg. Nid oes modd cyfaddawdu ynghylch hyn.

Gofynnwyd a yw Tŷ Weston yn gweithredu ar hyn o bryd. Cadarnhawyd bod 15 dysgwr ar y
safle, a bod 12 o’r rhain yn preswylio yno. Mae rhai rhieni a gofalwyr wedi cadw dysgwyr
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adref felly mae’r niferoedd yn is nag arfer. Mae swigod llai wedi cael eu creu yn Nhŷ Weston
ei hun.

NODODD y Corff Llywodraethu’r diweddariad.

7. ADRODDIAD BLYNYDDOL AR Y GYMRAEG

Rhoddodd Mrs Carys Swain, Rheolwr Gwasanaethau Myfyrwyr a’r Gymraeg, gyflwyniad i’r
Corff Llywodraethu am ddefnydd y Gymraeg yn y Coleg. Adroddodd Mrs Swain nad yw’r
pandemig wedi cael fawr o effaith ar ddefnydd y Gymraeg yn y Coleg. Mae’r dysgwyr wrth
wraidd popeth mae’r Coleg yn ei wneud, ac mae pob ymdrech yn mynd i gefnogi’r dysgwyr
hynny sydd am ddefnyddio’r Gymraeg. Mae tua 10% o’r cofrestriadau bob mis Medi yn
ddysgwyr a aeth i ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg.

Nodwyd y trydydd adroddiad blynyddol, a gafodd ei gyflwyno i Swyddfa Comisiynydd y
Gymraeg.

5.05yp – ymunodd Cllr Dr C Smith â’r cyfarfod.

Gofynnodd aelod a yw unrhyw un o’r Uwch Dîm Arwain (UDA) yn siarad Cymraeg, a
chadarnhawyd bod Elizabeth Evans, Cyfarwyddwr y Cwricwlwm ac Ansawdd yn siarad
Cymraeg yn rhugl. Mae’r Dirprwy Bennaeth hefyd yn dysgu Cymraeg. Ychwanegodd Mrs
Swain bod y cymorth y mae hi’n ei dderbyn gan ei rheolwr llinell, y Pennaeth Cynorthwyol
(Taith y Dysgwr) a’r holl UDA yn wych.

Gofynnodd aelod arall fod yr adroddiad blynyddol i Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg y
flwyddyn nesaf yn nodi bod cofnodion y Corff Llywodraethu’n cael eu cyfieithu i’r Gymraeg i
ddangos ymrwymiad y Corff Llywodraethu i’r Gymraeg (GWEITHRED – CS).

Gofynnodd y Cadeirydd ba heriau sy’n cael eu cyflwyno gan y ffaith mai dim ond 10% o’r
dysgwyr sy’n dod o ysgolion cyfrwng Cymraeg. Dywedodd Mrs Swain nad oes unrhyw
siaradwyr Cymraeg eraill yn byw yn tua 74% o’r cartrefi y mae plant sy’n mynd i ysgolion
cyfrwng Cymraeg yn byw ynddynt, felly mae’n rhaid gwneud ymdrech i ymgysylltu â’r
dysgwyr hyn wrth iddynt symud i’r Coleg. Mae’r pandemig yn gwneud hyn yn fwy heriol.
Ychwanegodd Mrs Swain fod 66 aelod staff sy’n rhugl yn y Gymraeg, a bod cyfleoedd yn cael
eu creu er mwyn iddynt allu defnyddio’r Gymraeg yn y Coleg.

Dywedodd y Pennaeth mai un o’r heriau yw’r ffaith bod y 150-200 o ddysgwyr Cymraeg eu
hiaith sy’n cofrestru pob blwyddyn ar gyrsiau gwahanol ac ar gampysau gwahanol. Mae’n
haws pan mae grwpiau o ddysgwyr yn astudio mewn un maes. Nodwyd yr annhegwch
ymddangosiadol o ran y cyllid a geir gan LlC i gefnogi’r Gymraeg, gan fod y Coleg yn derbyn
£30k tra bod Grŵp Llandrillo Menai, sydd wedi’i leoli mewn ardal Gymraeg, yn derbyn £2
miliwn.

Dywedodd un o’r staff-lywodraethwyr ei fod yn dechrau’r cwrs Cymraeg gyda’r Coleg
Cymunedol ym mis Mawrth.
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Nododd aelod fod yr adroddiad blynyddol yn wych, a bod y Gymraeg yn darparu tair
mantais:

1. Cyfle economaidd
2. Amrywiaeth a chynhwysiant
3. Amrywiaeth o ran meddwl – mae pobl sy’n siarad ieithoedd gwahanol yn tueddu i

feddwl yn wahanol hefyd that.

Nododd yr aelodau’r adroddiad a’r diweddariad.

8. MATERION LLYWODRAETHU

Cyfeiriodd y Clerc yr aelodau at gofnodion cyfarfod y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu ar 26
Ionawr 2021 (eitem agenda 14) am fod yr eitemau canlynol wedi cael eu trafod ac
argymhellwyd eu cymeradwyo neu eu nodi.

Eitemau yr argymhellwyd eu cymeradwyo
1. Penodi aelodau i’r Corff Llywodraethu – Mrs Dawn Lewis-Whelan a Mr Jeff Greenidge

– ymdriniwyd â hyn o dan eitem agenda 1 (gweler uchod).

2. Penodi aelod am ail dymor yn y swydd – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu

penodiad Mr H Llewellyn am ail dymor yn ei swydd fel aelod o’r Corff Llywodraethu

ac fel Cadeirydd i’r Pwyllgor Archwilio, o fis Awst 2021 i fis Awst 2025.

3. Penodi Is-gadeirydd o fis Hydref 2021 – ailagorodd y Cadeirydd fynegiadau o

ddiddordeb ar gyfer rôl yr Is-gadeirydd, a gofynnodd fod mynegiadau o ddiddordeb

ac enwebiadau’n cael eu hanfon at y Clerc erbyn 26 Chwefror.

4. Cyfethol Mr J Finch i’r Pwyllgor Archwilio o fis Hydref 2021 – cymeradwyodd y Corff

Llywodraethu gyfetholiad Mr J Finch yn ôl i’r Pwyllgor Archwilio hyd at fis Hydref

2021 er mwyn bodloni’r gofyniad am aelod sydd â phrofiad ariannol diweddar a

pherthnasol tra bod y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu’n dod o hyd i ryw un i

gymryd ei le. Yna bydd Mr Finch yn tynnu’n ôl ar ôl i rywun addas gael ei gyfethol.

Gofynnwyd i aelodau roi gwybod i’r Clerc os ydynt yn ymwybodol o rywun addas y

dylid ystyried ei gyfethol.

5. Cylch Gorchwyl – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r Cylch Gorchwyl diwygiedig

ar gyfer y Pwyllgorau Chwilio a Llywodraethu, Cynllunio Adnoddau, a Dethol.

6. Cyfieithu cofnodion y pwyllgorau ac eitemau cyfrinachol – trafododd y Corff

Llywodraethu argymhelliad Rheolwr y Gymraeg mai dim ond cofnodion y Corff

Llywodraethu sy’n cael eu cyfieithu yn y dyfodol gan mai’r rhain yw’r unig

ddogfennau sydd ar gael i’r cyhoedd. Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r

argymhelliad a chadarnhawyd mai dim ond cofnodion y Corff Llywodraethu fydd yn
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cael eu cyfieithu o hyn ymlaen. Bydd holl gofnodion ac agendâu’r pwyllgorau ar gael

yn Gymraeg ar gais.

7. Holiadur Hunanasesu Cyfunol – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu’r holiadur

cyfunol yr argymhellodd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu y dylid ei gymeradwyo.

Esboniodd y Clerc a’r Cadeirydd hefyd yr hoffent i aelodau gael cyfweliadau un i un

gyda’r Cadeirydd neu’r Is-gadeirydd eleni i drafod perfformiad unigol gan na wnaed

hyn ers cryn amser. Dywedodd y Darpar Gadeirydd yr hoffai hi fod yn rhan o’r broses

hon. Bydd y Clerc yn gwneud y trefniadau angenrheidiol (GWEITHRED – NE).

Eitemau i’w nodi
1. Adborth o Gynhadledd Llywodraethu Cymdeithas y Colegau (AoC) – Roedd Mrs S

Pryce a Mrs J Longville yn bresennol yn y gynhadledd ar ran y Corff Llywodraethu, a

darparodd Mrs Pryce nodiadau manwl i’r aelodau. Yr adborth cyffredinol oedd ei bod

hi’n ymddangos bod y Corff Llywodraethu’n gwneud yn dda a’i fod o flaen nifer o

golegau eraill. Ychwanegodd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ei fod wedi nodi

sylwadau ynghylch archwilio a nododd ei fod yn credu eu bod nhw’n ysgogi’r

meddwl.

Diolchodd y Pennaeth i’r ddwy aelod am fod yn bresennol, a dywedodd ei bod yn

galonogol gwybod bod y Corff Llywodraethu’n gwneud yn dda. Cyfeiriodd hefyd at y

daith mae’r Corff Llywodraethu wedi bod arni a’i fod wedi gwella’n sylweddol dros

amser. Mae ansawdd yr aelodau a benodwyd yn eithriadol ac nid yw’r Coleg yn ei

chael hi’n anodd recriwtio aelodau newydd. Mae’r aelodau’n darparu lefel uchel o

her a chefnogaeth a gwerthfawrogir hyn yn fawr iawn.

Pwysleisiwyd pwysigrwydd cael mathau gwahanol o amrywiaeth ar y Corff

Llywodraethu – nid y naw nodwedd warchodedig yn unig, ond amrywiaeth o ran

meddwl a gwybodaeth. Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith bod colegau yn sefydliadau

angori yn y gymdeithas gan eu bod yn dysgu gwerthoedd a dinasyddiaeth i ddysgwyr

yn ogystal â sgiliau ar gyfer y gweithle.

Diolchodd y Cadeirydd i’r ddwy aelod am fynychu ac am eu nodiadau cynorthwyol.

Codwyd yr awydd am risg rhwng sefydlogrwydd a newid gan fydd hyn yn berthnasol

iawn i’r Corff Llywodraethu a’r Coleg yn dilyn y pandemig.

2. Cynllunio ar gyfer olyniaeth – swyddi gwag ar y pwyllgorau Archwilio, Tâl, a Chwilio a

Llywodraethu – bydd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu’n ystyried y rhain pan fydd

swydd wag yr Is-gadeirydd yn cael ei llenwi gan fydd y penodiad hwnnw’n cael effaith

ar gyfansoddiad y pwyllgorau.

3. Diweddariad am y system Anghenion Dysgu Ychwanegol – nododd y Corff

Llywodraethu’r diweddariad am fabwysiadu’r system ADY yn raddol o fis Medi 2021

a’r llythyr a gafwyd gan y Gweinidog Addysg.
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Nododd yr aelodau’r wybodaeth.

9. RHEOLI POLISÏAU’R COLEG

Rhoddodd yr Is-bennaeth glod a diolch i Mrs L Morgan, Cynorthwyydd Personol i’r Uwch Dîm
Arwain, am y gwaith y gwnaeth hi o ran rheoli polisïau.

Darparodd yr Is-bennaeth y wybodaeth ganlynol:

● Comisiynwyd yr archwilwyr mewnol i helpu gyda’r prosiect hwn.
● Lleihawyd nifer y polisïau i 47.
● Argymhellodd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu fod dull rhenciog yn cael ei

gymeradwyo (cyfeiriwyd at hyn yn eitem agenda 14.1). Byddai’n rhaid cynnwys
unrhyw bolisïau a gaiff eu cymeradwyo gan yr Uwch Dîm Arwain yn Adroddiad y
Pennaeth yng nghyfarfod nesaf y Corff Llywodraethu.

● Mae goddrychedd o ran pennu lefel y cymeradwyaeth. Mae’r UDA wedi adolygu a
chymeradwyo’r rhestr, a defnyddir yr un fodel ag y mae Coleg Gwent yn ei defnyddio.

Nododd rhai o’r aelodau yn y blwch sgwrsio fod hyn i’w ymddangos yn ddull pragmatig.
Dywedodd aelod arall ei bod hi’n hapus i gymeradwyo’r rhestr ddirprwyo arfaethedig am ei
bod hi wedi ei hadolygu’n fanwl ei hun ac wedi dod i’r un casgliadau. Fodd bynnag,
cwestiynodd a ddylid ychwanegu meini prawf yn y dyfodol er mwyn osgoi dibynnu ar reddf a
darparu trywydd archwilio gwell.
Nodwyd hefyd bod 47 o hyd yn nifer fawr o bolisïau, a gofynnwyd a ellid cwtogi ar y nifer
hyn ymhellach.

WEDI DATRYS: Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu restr ddirprwyo polisïau’r Coleg ar yr
amod fod unrhyw ystyriaeth bellach o ddirprwyo polisïau yn seiliedig ar feini prawf
cytunedig yn hytrach nag ar reddf (GWEITHRED – NE/AG).

10. DIWEDDARIAD CWRICWLWM

Rhoddodd y Dirprwy Bennaeth gyflwyniad am y cwricwlwm gan ystyried tair elfen:

1. Ble oedden ni?
2. Ble ydyn ni nawr?
3. Ble ydyn ni’n mynd?

1. Ble oedden ni?
Cyn i’r pandemig daro ym mis Mawrth 2020, gosodwyd targed o xx% [golygwyd] ar gyfer Prif
Gymwysterau a xx% [golygwyd] ar gyfer Holl Gymwysterau yn Adroddiad Hunanarfarnu
2019/20. Gosodwyd targed o 90% ar gyfer y ddau yng Nghynllun Strategol 2020-25.

Dangosodd rhewiad data mis Rhagfyr 2020 fod Prif Gymwysterau wedi cyrraedd xx%, a bod
Holl Gymwysterau wedi cyrraedd xx% (xx% a xx% yn is na’r targed yn eu tro) [golygwyd].
Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd Prif Gymwysterau’n codi i xx% (x% yn is na’r targed)
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[golygwyd] ac y bydd Holl Gymwysterau’n codi i xx% (x% yn is na’r targed) [golygwyd] os yw’r
holl ddysgwyr sydd yn gallu, dan y cyfyngiadau, yn cwblhau eu cymwysterau. Mae hwn yn
gyflawniad ardderchog o ystyried y cymhlethdodau a barwyd gan y pandemig.

Nododd arolwg ymadael y dysgwyr yr uchafbwyntiau:
● Dywedodd 98% o ddysgwyr fod staff yn gyfeillgar ac yn gynorthwyol
● Dywedodd 96% o ddysgwyr eu bod yn hoffi mynd i’r Coleg
● Byddai 98% o ddysgwyr yn argymell eu cwrs i ffrind.

2. Ble ydyn ni nawr?
Tymor 1:
Dim ond 188 dysgwr yng nghategori Addasu/Gohirio 2019/20 sydd o hyd heb gwblhau eu
cymwysterau (112 rhan amser a 76 llawn amser). 1,204 oedd y ffigwr hwn ym mis Mehefin
2020, felly gwnaed cynnydd sylweddol ac mae hyn yn destament i waith caled y staff dan
sylw.

Ar gyfer cyrsiau llawn amser, mae 60% o’r gwersi yn gydamserol (aelod staff yn bresennol) ac
mae 40% yn anghydamserol.

Erbyn mis Tachwedd 2020, roedd gan 50% o’r cyrsiau ryw elfen o ddarpariaeth ar y campws.

Cyflwynwyd system sgiliau craidd newydd.

Tymor 2:
Aeth y ddarpariaeth yn llwyr ar-lein, heblaw am arholiadau hanfodol ac arholiadau y’u
trefnwyd yn barod.

Adolygodd tîm y cwricwlwm bob cwrs a’u categoreiddio i dair haen:

● Haen 1 – angen 1 diwrnod ar y safle i gwblhau asesiad AC rhaid i’r cwrs fod yn
drwydded i ymarfer NEU mae angen offer arbenigol sydd ar gampws y Coleg ar y
dysgwr i gwblhau asesiad.

● Haen 2 – angen mwy nag 1 diwrnod ar y safle i gwblhau asesiad AC rhaid i’r cwrs fod
yn drwydded i ymarfer NEU mae angen offer arbenigol sydd ar gampws y Coleg ar y
dysgwr i gwblhau asesiad.

● Haen 3 – gall myfyrwyr gwblhau’r asesiadau gartref, ond mae effaith negyddol ar yr
asesiad oherwydd yr amgylchedd. Byddai mynediad at weithdai yn gwella profiad y
myfyrwyr a’u gallu i gwblhau asesiadau’n sylweddol.

● Haen 4 – sgil galwedigaethol wedi’i gwahardd dan gyfyngiadau Llywodraeth Cymru
NEU na ellir profi’r sgil galwedigaethol wrth gadw pellter cymdeithasol o 2m NEU nid
oes angen offer arbenigol i gwblhau’r asesiad yn llwyddiannus.

Gwahoddir dysgwyr yn haen 1 i’r safle nawr i gwblhau eu hundydd o waith.

Ar ôl hanner tymor, bydd dysgwyr haen 2 yn cael eu gwahodd i’r safle i gwblhau eu cyrsiau,
fodd bynnag mae hyn yn cynnwys newidiadau o ran staffio, adnoddau ac amserlennu.
Gofynnir i ddysgwyr trefnu eu cludiant eu hunain i ddod i’r safle.
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Bydd dysgwyr haen 3 a 4 yn parhau i weithio ar-lein ar ôl hanner tymor, ac mae’r Coleg yn
lobïo am newid. Darperir pecynnau gweithio gartref i ddysgwyr lefel Mynediad a Lefel 1 am
fod eu hymgysylltiad yn is na dysgwyr sydd ar gyrsiau lefel uwch.

Mae’r nifer o ddysgwyr ym mhob haen fel a ganlyn:
● Haen 1 – 341
● Haen 2 – 1,071 (83 dysgwr bregus, 518 llawn amser Addysg Bellach, 142 rhan amser

Addysg Bellach, 132 Dysgu Seiliedig ar Waith, 140 Addysg Uwch, a 56 Gofal ac
Astudiaethau Plentyndod)

● Haenau 3 a 4 – 4,088

Nid oes gan ddysgwyr galwedigaethol yr un sicrwydd sydd gan ddysgwyr TGAU a Safon Uwch
ar hyn o bryd. Mae dysgwyr TGAU a Safon Uwch yn gwybod y byddant yn cael graddau y
mae’r ganolfan yn penderfynu arnynt, tra nad yw nifer o ddysgwyr galwedigaethol yn
gwybod sut byddant yn cwblhau eu cymwysterau eleni os o gwbl.

Pwysleisiodd y Dirprwy Bennaeth mai’r nod yw sicrhau bod cynifer o fyfyrwyr â phosibl yn
cwblhau eu cyrsiau cyn derbyn carfan newydd o ddysgwyr ym mis Medi 2021.

3. Ble ydyn ni’n mynd?
Bydd agoriad yr Academi STEAM a Chanolfan Astudiaethau’r Tir yn gweddnewid addysg
alwedigaethol. Bydd hyn, ynghyd â’r mentrau den01, Cyfleoedd ac Academi Gwres mewn
amgylchedd gwirioneddol gynhwysol yn helpu’r Coleg cyflawni ei nod o fod yn eithriadol.
Fodd bynnag, bydd rhaid mynd i’r afael â’r broblem ynghylch 5,500 o ddysgwyr yn y pedair
haen uchod yn gorfod cwblhau eu cymwysterau yn 2020/21 cyn cyflawni’r nod yma.

Diolchodd y Cadeirydd i’r Dirprwy Bennaeth am ei chyflwyniad, a dilynodd drafodaeth
ddwys iawn. Cododd y pwyntiau a’r materion canlynol:

● A yw’r rheoleiddwyr wedi gwneud unrhyw addasiadau i gymwysterau. Esboniodd y
Dirprwy Bennaeth bod rhai addasiadau wedi cael eu gwneud ond dim llawer.
Nodwyd y broblem ynghylch Iechyd a Gofal Cymdeithasol lle mae dwy flynedd o
ddysgwyr sydd o hyd heb fynd ar eu lleoliadau gwaith, sy’n hanfodol ar gyfer ennill y
cymhwyster. Dim ond un cymhwyster y gellir ei astudio yng Nghymru yn y maes
cwricwlwm hwn ac nid yw’r rheoleiddiwr yn gwneud unrhyw addasiadau i’r
cymhwyster. Bwriedir hefyd recriwtio myfyrwyr ar gyfer mis Medi 2021 gan mai
dyma le mae’r angen mwyaf am y sgiliau hyn.
Rhoddodd y Pennaeth gyd-destun ehangach i’r mater hwn ac esboniodd, er bod
addysg wedi cael ei ddatganoli yng Nghymru, mae’r 40+ o gyrff dyfarnu a ddefnyddir
gan y Coleg yn cael eu rheoleiddio gan Ofqual yn Lloegr. Mynegwyd siom ar draws y
sector nad yw Cymwysterau Cymru wedi bod yn fwy gweithredol wrth geisio helpu’r
sector addysg bellach yng Nghymru yn ystod y pandemig.
Ychwanegodd y Pennaeth fod yna hefyd berygl bod profiad y dysgwyr yn eilradd i
gyflawni’r cymhwyster, ac mae hyn yn cael effaith ar forâl y staff gan fod safonau
uchel gan staff o ran yr hyn maent yn ei ddisgwyl gan ei dysgwyr.
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● Effaith y pandemig ar ddysgwyr bregus a pha fesurau cydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiad mae’r Coleg yn eu defnyddio i finimeiddio’r effaith. Esboniodd y
Pennaeth fod y Coleg, pan mae’n cael gwybod am unrhyw broblemau, yn ymateb ac
yn cyflwyno mesurau lliniaru.

● Effeithiolrwydd llais y sector a’r creadigrwydd o ran darparu datrysiadau creadigol.
Esboniodd y Dirprwy Bennaeth fod y Coleg wedi cyflwyno amgylcheddau rhithiol a
lleoliadau ar-lein ond ni fydd y rhain fyth yr un peth ag amgylcheddau na lleoliadau
go iawn.

● Nododd y Cadeirydd ei fod yn aelod o Fwrdd ColegauCymru. Mae ColegauCymru’n
pryderu’n fawr am y berthynas â Chymwysterau Cymru.

● Dywedodd un o’r myfyriwr-lywodraethwyr fod y Coleg wedi bod yn wych gyda’i
gymorth. Mae sgiliau allweddol wedi gwella’n fawr wrth i fwy o amser gael ei dreulio
ar y rhain am ei bod yn haws eu haddasu ar gyfer darpariaeth ar-lein.

● Gofynnwyd a yw’r Coleg yn sylwi ar unrhyw fwlch rhwng y myfyrwyr sydd dan
anfantais fwyaf a’r rheini sydd dan lai o anfantais, ac a oes unrhyw gamau wedi cael
eu cymryd i finimeiddio hyn. Pwysleisiodd aelod bod hyn yn hanfodol i’r Coleg am ei
fod yn un o’i werthoedd craidd, a gofynnodd pa mor hyderus fyddai’r Coleg pe
gofynnir iddo a yw’n gwneud popeth o fewn ei allu i fynd i’r afael â hyn.
Dywedodd y Dirprwy Bennaeth, pan dynnwyd sylw’r Coleg at faterion penodol,
cymerir camau ar unwaith. Nodwyd recordio gwersi i alluogi dysgwyr i’w gwylio adeg
sy’n gyfleus iddynt, gwersi byw yn cael eu cynnal yn y nosweithiau neu brydiau eraill i
addasu ar gyfer dysgwyr, a’r ffaith y gwahoddwyd nifer fach o fyfyrwyr bregus i’r safle
fel enghreifftiau. Mae’r Coleg yn annog cyfathrebu â dysgwyr a bydd bob amser yn
ymdrechu i ddarparu datrysiadau i’r problemau y mae dysgwyr yn eu codi. Fodd
bynnag, ar y cyfan mae hyn y adweithiol gan fod anghenion pob dysgwr yn wahanol.
Cydnabuwyd bod staff wedi gorfod bod yn hyblyg, ac nid yw hyn wedi bod yn addas i
rai ohonynt, e.e. staff sydd â chyfrifoldebau gofalu.
Ychwanegodd y Pennaeth y byddai’r Coleg bob amser yn hoffi gwneud mwy, ond bod
rhaid cydbwyso hyn yn erbyn y gofynion y rhoddir ar y staff, sydd wedi bod yn
ymdopi ag ansefydlogrwydd y sefyllfa ers cryn amser erbyn hyn. Canmolodd y
Pennaeth y staff unwaith eto am eu positifrwydd gwych.

● Mae angen tynnu sylw at y ffordd y mae’r Coleg wedi ymateb i ofynion y pandemig.
Esboniodd y Dirprwy Bennaeth fod hyn yn cael ei gynnwys mewn gohebiaeth i
fyfyrwyr ac ar borth y myfyrwyr. Hefyd, pob bore Llun, mae dysgwyr yn cael
hysbysiad tiwtorial sy’n rhoi’r holl wybodaeth berthnasol ar gyfer yr wythnos honno
iddynt.

Daeth y Cadeirydd â’r drafodaeth i ben drwy ddweud y bydd angen amser ar y Coleg i fyfyrio
ar y pandemig pan fydd hynny’n briodol.
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11. DIWEDDARIAD CYLLID

Agorodd yr Is-bennaeth yr eitem hon drwy ddweud bod LlC wedi darparu cefnogaeth
ariannol wych yn ystod y pandemig, o ran y colledion a ddioddefwyd gan y Coleg ac o ran
cefnogi’r dysgwyr yn 2019/20 a 2020/21.

Yn 2020/21, bu £xmillion [golygwyd] o gyllid ychwanegol, ac mae gobaith y bydd y swm hwn
yn cynyddu cyn diwedd y flwyddyn academaidd. Yn ogystal, hysbysodd LlC y Coleg yr
wythnos hon y bydd cynnydd uwch na’r gyfradd chwyddiant i’r cyllid ar gyfer 2021/22. Bydd
angen i’r tîm Cyllid ddadansoddi hyn i ganfod yr effaith a gaiff, a bydd y Pwyllgor Cynllunio
Adnoddau’n cael mwy o fanylion yn ei gyfarfod ym mis Mawrth.

Nododd yr aelodau’r diweddariad.

12. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGIAD Y CAMPYSAU

Rhoddodd yr Is-bennaeth ddiweddariad byr am statws ac amserlenni’r Academi STEAM a
Chanolfan Astudiaethau’r Tir. Nid oedd unrhyw newidiadau sylweddol i’r hynny a adroddwyd
yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr.

6.30yh – gadawodd Dr B Calvert y cyfarfod

● Credir o hyd bod y £xxxk [golygwyd] o gyllid wrth gefn yn ddigon ar gyfer y pwynt
mae’r prosiect arno, ac mae posibilrwydd y bydd hwn yn cynyddu ar ôl ystyried
arbedion effeithlonrwydd TAW ar Ganolfan Astudiaethau’r Tir.

● Mae’r bygythiad o £xxxk [golygwyd] y rhoddwyd gwybod i’r Corff Llywodraethu
amdano ym mis Rhagfyr wedi cael ei ddatrys.

● Mae cais diwygiedig yn cael ei lunio i ddod â’r cais i symud o Fand C i Fand B o dan
raglen ‘Ysgolion a Cholegau’r 21ain Ganrif’ Llywodraeth Cymru ymlaen ar gyfer y
campws yng nghanol y dref. Mynychodd Mrs S Pryce, yn ei swydd fel Cadeirydd y
Pwyllgor Cynllunio Adnoddau, y gweithdy i ystyried yr opsiynau gyda’r UDA y
diwrnod cyn y cyfarfod. Fodd bynnag, bydd llwyddiant y cais yn dibynnu ar argaeledd
cyllid gwarged o brosiectau eraill.

Nododd yr aelodau’r diweddariad.

13. DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL CORFFORAETHOL

Esboniodd yr Is-bennaeth nad oes llawer o newid wedi bod yn y KPIs ers y cyfarfod diwethaf
gan ein bod rhwng rhagolygon ariannol. Esboniodd yr Is-bennaeth fod gobaith y bydd y
gwarged fel canran o’r trosiant yn cynyddu yn rhagolwg mis Chwefror.

Dywedodd y Cadeirydd fod y Coleg yn delio ag ansicrwydd sylweddol.

Nododd y Corff Llywodraethu’r diweddariad.
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14. COFNODION Y PWYLLGORAU:

14.1 PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU - 26 IONAWR 2021 (HEB EU
CADARNHAU)
DERBYNIODD yr aelodau’r cofnodion.

15. UNRHYW FATER ARALL

Datganodd Ms T D’Souza fuddiant am fod ei chydweithwyr yn Capital Law wedi rhoi cyngor
ar y mater hwn.

Cyn y cyfarfod rhannodd y Clerc wybodaeth am benderfyniad y gofynnodd y Gofrestrfa Tir
amdano ynghylch cysylltu cyflenwad nwy i’r Academi STEAM. Ymddiheurodd yr Is-bennaeth
am gynnwys hyn fel eitem ‘Unrhyw Fater Arall’, ond mater o amseru oedd hyn yn unig.
WEDI DATRYS: Cymeradwyodd yr aelodau’r penderfyniad ynghylch cysylltu cyflenwad nwy
i’r Academi STEAM.

ÔL-DRAFODAETH
● Roedd y cyfarfod yn bwrpasol iawn.
● Trafodaethau a chyflwyniadau gwych.
● Pwysig iawn oedd treulio amser ar y diweddariad cwricwlwm.
● Cyfarfod da iawn, a thrafodwyd cymysgedd o faterion strategaethol a gweithredol.
● Nododd un aelod y byddai’n croesawu trafodaeth am gymwysterau galwedigaethol

yng Nghymru a Lloegr a rôl Cymwysterau Cymru (GWEITHRED – NE).

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a daeth y cyfarfod i ben am 6.40yh.
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