
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
A GYNHALIWYD AR 3 MEDI 2020 AM 5.00YP ar Google Meet

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Mr P Croke
Mr D J Finch
Dr B Calvert
Ms T D’Souza
Dr J Graystone
Mr M Gregory
Mrs A Hoy
Mr K Halabuda – Staff-Lywodraethwr
Mr R W Landon
Mrs K Lewis
Mr T Lewis – Myfyriwr-lywodraethwr
Ms A Morgan
Mr S Pirotte – Pennaeth
Mrs S Pryce
Cllr Dr C Smith

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL
Mr J Baldwin (JB) – Pennaeth Cynorthwyol ar gyfer Taith y Dysgwr
Mrs N Eyre (NE) – Clerc
Mr A Gibbs (AG) – Is-bennaeth
Mrs S Morgan (SM) – Cyfarwyddwr Pobl
Miss N Talmer – Arweinydd Ymgysylltu Myfyrwyr (presennol i gefnogi’r
Myfyriwr-lywodraethwr newydd)

Cychwynnodd y cyfarfod am 5.05yp.

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mrs S Davies (Staff-lywodraethwr), Mr H
Llewellyn, Mrs J Longville a Ms V Buckley (Dirprwy Bennaeth).

2. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau ar ddechrau’r cyfarfod.

Datganodd Dr J Graystone fuddiant yn eitem 8 yr Agenda – ‘Cyllideb y Coleg 2020/21’
oherwydd ei aelodaeth â Chorff Adolygu Cyflogau Cymru a’i gwestiwn ynghylch y Coleg yn
talu dyfarniad cyflog yn 2020/21.
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3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU A GYNHALIWYD AR 2
GORFFENNAF 2020

CADARNHAWYD bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu a gynhaliwyd ar 2 Gorffennaf
2020 yn gywir.

4. NODIADAU O DDIWRNOD CWRDD I FFWRDD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 13
GORFFENNAF 2020 – CYFRINACHOL

CADARNHAWYD bod nodiadau CYFRINACHOL o ddiwrnod cwrdd i ffwrdd y Corff
Llywodraethu ar 13 Gorffennaf 2020 yn gywir.

5. MATERION SY’N CODI

5.1 Cofnod Gweithredoedd

Gweithred 1 (Cyhoeddi Cofnodion ar-lein) – trafodwyd hyn o dan eitem 6 yr Agenda –
Materion Llywodraethu.

Gweithred 2 (Cyflwyniad – nifer y dysgwyr sydd heb unrhyw gymorth arall ar gyfer iechyd
meddwl / lles heblaw am yn y Coleg) – nid yw’r weithred hon yn ddyledus tan fis Hydref
2020.

Gweithred 3 (Hyfforddi Llywodraethwyr) – Roedd y Clerc wedi rhannu e-bost gyda’r Aelodau
perthnasol yn gofyn iddynt gwblhau hyfforddiant ar-lein.

Gofynnodd y Clerc a oedd Aelodau wedi derbyn yr hyfforddiant “Atal a Rheoli Heintiau i
Bawb” a gafodd ei hanfon drwy e-bost, gan fod ymholiad wedi bod gan Aelod. Dywedwyd
nad oedd pob Aelod wedi derbyn hyn, felly cytunwyd y byddai’n cael ei rannu eto
(GWEITHRED – NE).

Atgoffodd y Clerc yr Aelodau hefyd fod angen llenwi’r ffurflenni Datganiadau Buddiannau
cyn gynted ag y bo’n gyfleus.

Gweithred 4 (Ychwanegu adran “Gwahaniaethau a Wnaed” i Adroddiad Gweithgarwch y
Corff Llywodraethu) – caiff hon ei gynnwys yn Adroddiad Gweithgarwch 2020/21.

Gweithred 5 (Ystyried ychwanegu Coleg Chweched Dosbarth Penybont fel risg ar wahân ar y
Gofrestr Risgiau) – bydd yr Uwch Dîm Arwain yn ystyried hyn cyn cyfarfod nesaf y Pwyllgor
Archwilio.

NODODD yr Aelodau y gweithredoedd.
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6. MATERION LLYWODRAETHU

Ymestyn Cyfnod yr Is-gadeirydd yn y Swydd
Argymghellodd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu yn ei gyfarfod ar 13 Gorffennaf 2020 y
dylid ymestyn cyfnod Mr D J Finch yn y swydd fel Is-gadeirydd i fis Hydref 2021 (o fis Mai
2021). Y rheswm am yr estyniad yw sicrhau y gall yr Is-gadeirydd fod yn y swydd adeg y bydd
yr Academi STEAM yn agor er mwyn cydnabod y cyfraniad mawr y mae ef wedi’i wneud i’r
Coleg ers iddo gael ei benodi fel Aelod Cyfetholedig i ddechrau, ac yna fel Aelod llawn o’r
Corff Llywodraethu ym mis Hydref 2012.

CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r argymhelliad hwn, ac felly bydd cyfnod yr
Is-gadeirydd yn y swydd yn dod i ben ym mis Hydref 2021.

Cynllunio ar gyfer Olyniaeth y Cadeirydd a’r Is-gadeirydd o fis Hydref 2021
Trafodwyd bod y Cadeirydd wedi gwahodd Aelodau i fynegi diddordeb yn y ddwy rôl yn
ystod y Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd ar 13 Gorffennaf 2020. Dim ond un datganiad o ddiddordeb
a dderbyniwyd.

Gofynnodd yr Aelodau i fwy o wybodaeth am y rolau gael ei darparu er mwyn iddynt ddeall
disgwyliadau’r rôl ar ymrwymiad amser sy’n gysylltiedig â nhw. Awgrymwyd hefyd y dylai
unigolion sydd â diddordeb ddarparu datganiad i’r Corff Llywodraethu yn amlinellu eu
rhesymau am ddymuno cael eu hystyried am y rôl.

Cytunwyd y byddai’r Clerc a’r Cadeirydd yn cyfarfod i lunio gweithdrefn ffurfiol a rhannu’r
wybodaeth y gofynnwyd amdani (GWEITHRED – PC/NE).

Penodi Aelod i Gydbwyllgor Coleg Chweched Dosbarth Penybont
Gwahoddwyd Aelodau i fynegi diddordeb yn y swydd wag a fydd yn codi ym mis Hydref ar ôl
i gyfnod Mr M Gregory yn y swydd ddod i ben. Mrs S Davies (Staff-lywodraethwr) oedd yr
unig Aelod i fynegi diddordeb, a CHYMERADWYODD y Corff Llywodraethu ei phenodiad i’r
Cydbwyllgor am gyfnod o un flwyddyn.

CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu ailbenodiad Mr Paul Croke, Mr Simon Pirotte a Dr J
Graystone am flwyddyn ychwanegol.

Cyhoeddi Cofnodion ar-lein
Yn ei gyfarfod ar 13 Gorffennaf 2020, argymhellodd y Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu y
dylai Cofnodion o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu gael eu cyhoeddi ar-lein am y flwyddyn
academaidd 2020-21 a thu hwnt. Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod y Coleg yn cydymffurfio â
gofynion Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Nodwyd y bydd unrhyw wybodaeth
gyfrinachol neu gorfforaethol sensitif yn cael ei hepgor o’r Cofnodion.

CYMERADWYODD y Corff Llywodraethu’r argymhelliad hwn, felly bydd Cofnodion
dwyieithog o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu’n cael eu cyhoeddi ar-lein ar ôl i’r Corff
Llywodraethu eu cymeradwyo.
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Croesawyd Mr Tomas Lewis, y Myfyriwr-lywodraethwr newydd, i’r cyfarfod, yn ogystal â Ms
Nicole Talmer, Arweinydd Ymgysylltu Myfyrwyr, sy’n cefnogi rôl y Myfyriwr-lywodraethwr.

7. DIWEDDARIAD Y PENNAETH

Rhoddodd y Pennaeth y wybodaeth ganlynol a dywedodd y bydd diweddariad mwy
cynhwysfawr yn cael ei ddarparu yn y cyfarfod ym mis Hydref:

● Cynhaliwyd y broses gofrestru i gyd ar-lein am y tro cyntaf.
● Mae mwy o ansicrwydd eleni ynghylch niferoedd y dysgwyr; dylai rhif mwy sicr fod

yn hysbys erbyn canol mis Medi.
● Mae yna bryderon ynghylch nifer y dysgwyr Addysg Uwch (AU), ond mae hyn y

broblem i’r sector gyfan. Awgrymodd un Aelod, sy’n gweithio yn y sector AU, ystyried
dyddiadau cychwyn gwahanol, e.e. mis Ionawr, a llwybrau carlam. Cytunodd y
Pennaeth y dylid ystyried hyn ymhellach, ac y bydd yn trafod hyn gyda’r Aelod y tu
fas i’r cyfarfod (GWEITHRED – SP).

● Mae tua 250 o ddysgwyr yn y categori “Gohiriedig” sydd o hyd methu â chwblhau eu
cymwysterau, ac mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn gysylltiedig â lleoliad gwaith, e.e. gofal
plant. Mae’r Coleg yn gweithio’n agos â’r dysgwyr hyn i sicrhau nad ydynt dan
anfantais.

● Mae’r canllawiau iechyd diweddaraf wedi datganoli penderfyniadau ynghylch
gorchuddion gwyneb i golegau ac awdurdodau lleol. Mae’r sector Addysg Bellach
(AB) yng Nghymru wedi cytuno ar y cyd y mae’n ofynnol i bob aelod staff a dysgwr
wisgo gorchudd gwyneb mewn mannau cymunol dan do.

● Bydd y misoedd sydd i ddod yn heriol gan fydd symptomau’r annwyd yn fwy
cyffredin.

● Mae’r problemau ynghylch cludiant wedi cael eu datrys i raddau helaeth.
● Mae llawer o waith yn mynd rhagddo ynghylch apelio graddau a ddyfarnwyd. Mae

yna bosibilrwydd y bydd cynnydd mewn nifer y cwynion gan mai hyn yw’r unig
opsiwn ar hyn o bryd. Hyd yn hyn, mae 35 dysgwyr wedi mynegi diddordeb mewn
apelio, ac mae 5 o’r rhain wedi gwneud apeliadau ffurfiol, ond ni newidiwyd
graddau’r dysgwyr hyn. Mae’r tîm sydd wedi bod yn delio â hyn wedi rheoli’r
sefyllfa’n arbennig o dda.

● Heriol yw bodloni’r holl anghenion o ran TG, hyd yn oed ar ôl y buddsoddiad
sylweddol a wnaed.

● Mae dull person-ganolog ar waith ar gyfer y staff sy’n dychwelyd i weithio ar y safle
gan fod ystod eang o deimladau ymhlith y staff ynghylch dychwelyd i’r gwaith yn
gorfforol.

Croesawodd y Cadeirydd gwestiynau gan yr Aelodau:

● Gofynnwyd a oedd unrhyw ddarpar ddysgwyr heb dderbyn eu graddau darogan ac
felly methu â chael eu derbyn ar eu cyrsiau dewis cyntaf. Esboniwyd bod graddau
TGAU 2019/20 yng Nghymru y gorau y buont erioed, felly disgwylir y bydd rhai
dysgwyr yn dychwelyd i’r ysgol i astudio a fyddai fel arall wedi dewis mynd i’r Coleg.
Her y Coleg fydd y dysgwyr newydd gan fod y rhai sy’n symud ymlaen yn fewnol
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eisoes yn hysbys. Mae’r tîm ‘Cyfleoedd’ (gwasanaeth gyrfaoedd Coleg Penybont)
wedi bod yn brysur iawn yn rhoi cyngor a chefnogaeth. Disgwylir y bydd symudiad
rhwng y ddwy lefel. Y neges allweddol yw bod lle ar gael i bob dysgwr yn y Coleg, a
bod angen i’r dysgwyr fod ar y cwrs cywir ar y lefel cywir.

● Diolchodd Aelod arall i’r Uwch Dîm Arwain (SLT) ar yr holl gamau a gymerwyd
ganddynt yn ystod y pandemig, a’i fod yn eu cefnogi nhw’n llwyr. Gofynnodd yr Aelod
dri chwestiwn:

1. Fydd pob aelod staff yn cael cynnig y brechiad ar gyfer y ffliw eleni?
2. Sut bydd y £23miliwn o gyllid gan Lywodraeth Cymru’n cael ei

ddosrannu ar draws y sector?
3. Oes yna ddull cyffredin ar gyfer Coleg Chweched Dosbarth Penybont,

Engage, a Dysgu Seiliedig ar Waith?

Cadarnhaodd y Pennaeth fod cyflenwad o frechiadau ffliw wedi cael eu sicrhau ar
gyfer staff. Atebwyd yr ail gwestiwn o dan eitem 8 yr Agenda (Cyllideb y Coleg
2020/21). Esboniwyd bod y trydydd cwestiwn am ddull cyffredin ar gyfer rhannau
gwahanol o’r sefydliad yn anodd ei ateb am fod yna wahaniaethau rhwng dysgwyr
hŷn, dysgwyr rhan-amser, mae Coleg Chweched Dosbarth Penybont yn dod o dan
ganllawiau’r awdurdod lleol, a.y.b. Fodd bynnag, mae’r Coleg wedi cyhoeddi
canllawiau ac arferion gorau. Nodwyd hefyd bod y sefyllfa o hyd yn ansefydlog iawn
ac yn newid yn barhaus.

● Awgrymodd Aelod y dylid gofyn i grwpiau o ddysgwyr am adborth am eu profiad ac a
oes unrhyw newidiadau gweithredol yr hoffent gael eu rhoi ar waith. Esboniodd y
Pennaeth fod cyfarfodydd llais y dysgwr wedi cael eu cynnal ar ddiwedd y tymor, yn
ogystal ag arolwg ymadael; derbyniwyd adborth cadarnhaol iawn o’r rhain. Mae yna
gynlluniau ar waith am gyfarfodydd eraill ar ddechrau mis Hydref gan fod dysgwyr yn
dechrau’n ffurfiol ar 14 Medi, a bydd hyn yn rhoi cyfle iddynt ymgartrefu’n gyntaf.
Gofynnwyd staff i gwblhau arolwg cyn yr haf i gasglu adborth, a bydd arolwg arall yn
cael ei ddanfon atynt dros yr wythnosau nesaf. Mae’r SLT wedi trio rhagweld
sefyllfaoedd, ond nid yw’n bosibl cynllunio popeth ymlaen llaw. Anogir staff i
gyfathrebu â’u rheolwyr llinell i roi gwybod am unrhyw broblemau neu bryderon.

Diolchodd y Cadeirydd i’r Pennaeth am y diweddariad, a nododd fod y Coleg yn
ddysgwr-ganolog iawn.

8. CYLLIDEB Y COLEG AR GYFER 2020/21 - CYFRINACHOL

Gostyngir y cofnod hon.

9. COFNODION Y PWYLLGORAU:

9.1 PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU – 13 GORFFENNAF 2020 (HEB EU
CADARNHAU)

DERBYNIODD yr Aelodau’r Cofnodion.
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10. UNRHYW FATER ARALL

Gofynnwyd a fydd cyfarfodydd yn parhau i gael eu cynnal o bell. Dywedodd y Pennaeth mai
safbwynt y Coleg yw y dylai staff barhau i weithio o adref lle bo hynny’n bosibl. Awgrymwyd
dull ‘hybrid’ lle byddai rhai Aelodau’n mynychu mewn person tra bod eraill yn mynychu o
bell, gan ddywedodd rhai Aelodau y byddai hynny’n haws iddyn nhw. Cytunwyd y byddai’r
Pennaeth, y Cadeirydd, yr Is-gadeirydd a’r Clerc yn trafod hyn ac yn adrodd yn ôl i’r Corff
Llywodraethu.

Cadarnhawyd y bydd y cyfarfod ar 15 Hydref 2020 yn cael ei gynnal ar Google Meet.

ÔL-DRAFODAETH

● Roedd y papur am y gyllideb yn ardderchog ac yn hawdd iawn i’w ddeall.
● Roedd diweddariad y Pennaeth hefyd yn ardderchog, ac fe hysbysodd yr Aelodau am

y sefyllfa bresennol yn y Coleg.
● Dylid canmol y staff a’r dysgwyr am y ffordd y maen nhw wedi ymddwyn drwy gydol

y pandemig.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am fod yn bresennol, a daeth y cyfarfod i ben am 6.37yh.
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