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Agenda - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Lleoliad:

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Llinos Madeley

Dyddiad: Dydd Iau, 10 Ionawr 2019

Clerc y Pwyllgor

Amser: 09.15

0300 200 6565
SeneddPPIA@cynulliad.cymru

------

Rhag-gyfarfod preifat
(09.15 - 09.30)

1

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(09.30)

2

Hynt y gwaith gan Lywodraeth Cymru wrth ddatblygu Cwricwlwm
newydd Cymru – Sesiwn dystiolaeth
(09.30 - 11.00)
Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg
Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg
Claire Rowlands, Dirprwy Gyfarwyddwr Cwricwlwm
Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil
CYPE(5)-01-19 - Papur 1

Egwyl
(11.00 - 11.15)

(Tudalennau 1 - 40)

3

Gwaith dilynol ar Adroddiad y Pwyllgor ar Iechyd Meddwl
Amenedigol
(11.15 - 12.30)

(Tudalennau 41 - 75)

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Liz Davies, Uwch-swyddog Meddygol
Karen Jewell, Swyddog Nyrsio - Iechyd Atgenhedlol Menywod
Dogfennau atodol:
Briff Ymchwil
CYPE(5)-01-19 - Papur 2

4

Papurau i’w nodi
(12.30)

4.1 Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru – Ymgynghoriad ar y Cod Anghenion
Dysgu Ychwanegol (ADY) drafft
(Tudalennau 76 - 77)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-01-19 - Papur i'w nodi 1
4.2 Llythyr at Lywodraeth Cymru – Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2017-18:
gwaith dilynol
(Tudalennau 78 - 80)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-01-19 - Papur i'w nodi 2
4.3 Llythyr oddi wrth Gomisiynydd Plant Cymru – Addysg ddewisol yn y cartref
(Tudalennau 81 - 82)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-01-19 - Papur i'w nodi 3 (Saesneg yn unig)

4.4 Llythyr oddi wrth Gadeirydd Comisiynydd Plant Cymru – Addysg ddewisol yn
y cartref
(Tudalen 83)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-01-19 - Papur i'w nodi 4
4.5 Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru – Y wybodaeth ddiweddaraf am y
rhaglen trawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
(Tudalennau 84 - 86)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-01-19 - Papur i'w nodi 5 (Saesneg yn unig)
4.6 Llythyr oddi wrth Is Ganghellor Prifysgol Caerdydd - Cymhwyster Bagloriaeth
Cymru
(Tudalennau 87 - 88)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-01-19 - Papur i'w nodi 6 (Saesneg yn unig)
4.7 Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru - Cymhwyster Bagloriaeth Cymru
(Tudalennau 89 - 90)
Dogfennau atodol:
CYPE(5)-01-19 - Papur i'w nodi 7 (Saesneg yn unig)

5

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y
cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfodydd ar 16 a 30 Ionawr.
(12.30)

6

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3
(12.30 - 12.45)

Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 2

CYPE(5)-01-19 - Papur 1
Kirsty Williams AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Cabinet Secretary for Education

Lynne Neagle AC / AM Cadeirydd / Chair
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc

5 Rhagfyr 2018

Annwyl Lynne
Datblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru
Hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg am y cyfle i roi'r wybodaeth
ddiweddaraf am gynnydd ein rhaglen o ddiwygiadau addysgol a chyflwyno'r cwricwlwm
newydd.
Ers ein diweddariad ffurfiol diwethaf ym mis Rhagfyr 2017, rydym wedi gwneud cynnydd da.
Rwy'n hyderus ein bod mewn sefyllfa gadarnhaol, gyda phrif gam dylunio'r cwricwlwm ar y
trywydd cywir i gael ei gwblhau yn ôl y bwriad yn y Flwyddyn Newydd.
Credaf fod y ffordd rydym yn gweithio mewn partneriaeth ym mhob rhan o'r sector gydag
ysgolion, Addysg Uwch, Addysg Bellach, arbenigwyr addysgol, Estyn, Cymwysterau Cymru,
Awdurdodau Lleol a chonsortia rhanbarthol, yn gryfder allweddol. Mae'n ein galluogi i
sicrhau bod ysgolion wrth wraidd y gwaith datblygu, yn dwyn ynghyd ymarfer, tystiolaeth a
pholisi, yn hybu ymdeimlad o berchenogaeth dros y diwygio ac yn cefnogi newid
cynaliadwy.
Mae cwricwlwm sy'n gweddnewid yn rhan ganolog o'n gwaith diwygio ym mhob rhan o'r
system addysg. Yn cefnogi'r gwaith o'i gyflwyno mae pedwar amcan galluogi hanfodol i
ysgogi newid yn y system:
 Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel;
 Arweinwyr sy'n ysbrydoli ac sy'n cydweithio i godi safonau;
 Ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i sicrhau rhagoriaeth, tegwch a llesiant;
 Trefniadau atebolrwydd ac asesu cadarn i ategu system hunanwella i ysgolion.
Bydd y rhaglen ddiwygio uchelgeisiol hon yn effeithio ar bron bob rhan o'r system ysgolion,
ac mae'r diweddariad hwn i'r Pwyllgor yn cynnwys cynnydd mewn perthynas â'n hamcanion
cyffredinol a'n hamcanion galluogi, a byddaf hefyd yn mynd i'r afael â chwestiynau
ymgynghori'r Pwyllgor.
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding
in Welsh will not lead to a delay in responding.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i'r Aelodau am ymgysylltu â rhai o'n hysgolion Arloesi i weld y gwaith
da a wneir ganddynt. Caf ar ddeall y bydd rhai ymweliadau'n cael eu cynnal ar ôl fy
adroddiad ysgrifenedig. Gobeithio bod y rhai sydd wedi gallu ymweld â'n hysgolion wedi
cael cyfle defnyddiol i drafod y gwaith y maent yn ei wneud yn uniongyrchol ag ymarferwyr
ac, i'r gweddill ohonoch, gobeithio y cewch y cyfle i gael profiad o hyn cyn bo hir.
1. Llywodraethu
Nod hirdymor Llywodraeth Cymru yw adeiladu Cymru sy'n llewyrchus a diogel, sy'n iach ac
egnïol, uchelgeisiol ac sy'n dysgu, ac sy'n unedig a chysylltiedig, fel y nodir yn ein
strategaeth allweddol, Ffyniant i Bawb.
Mae ein cynllun gweithredu ar gyfer addysg, Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl,
yn nodi sut y bydd y system ysgolion yn symud ymlaen yn ystod y cyfnod hyd at 2022 gyda
nod allweddol i godi safonau i bawb, lleihau'r bwlch cyrhaeddiad a chyflwyno system
addysg sy'n destun balchder cenedlaethol.
Yn ogystal â'n gwaith ymgysylltu ac ymgynghori arferol â rhanddeiliaid allweddol, mae
gennym Fframwaith Llywodraethu cadarn ar waith i gefnogi'r broses o gyflwyno ein rhaglen
o ddiwygiadau addysgol o dan genhadaeth ein cenedl a'r penderfyniadau a wneir gen i fel
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg. Ar gyfer penderfyniadau ar lefel rhaglen, yr elfennau
allweddol yw:
Bwrdd Newid – mae'n goruchwylio'r rhaglen yn strategol gan ganolbwyntio'n benodol ar
feysydd diwygio allweddol sef y cwricwlwm; dysgu proffesiynol; ac atebolrwydd. Y Bwrdd
sy'n gyfrifol am gadarnhau penderfyniadau mewn perthynas â chenhadaeth ein cenedl cyn
eu cyflwyno i mi wneud penderfyniad terfynol arnynt. Mae'r Bwrdd yn rhoi sicrwydd
ynghylch materion a phenderfyniadau allweddol ac ynghylch materion a uwchgyfeirir o'r
Bwrdd Cyflawni. Mae'n cyfarfod bob dau fis fel arfer, ond cynhelir cyfarfodydd yn amlach os
bydd angen a chaiff penderfyniadau eu gwneud y tu allan i'r pwyllgor lle y bo hynny'n
angenrheidiol. Ymhlith aelodau'r Bwrdd Newid mae uwch gynrychiolwyr yr haen ganol gan
gynnwys Awdurdodau Lleol, consortia rhanbarthol, Estyn, Cymwysterau Cymru a Chyngor y
Gweithlu Addysg.
Bwrdd Cyflawni – mae'n rheoli a datblygu busnes gweithredol y rhaglen, yn monitro'r
gwaith cyflawni a'r perfformiad, yn sicrhau y caiff prosesau cadarn eu dilyn ac yn gwneud
argymhellion mewn perthynas â phenderfyniadau i'w cadarnhau gan y Bwrdd Newid. Gall
uwchgyfeirio materion i'r Bwrdd Newid i gael sicrwydd ychwanegol. Mae'r Bwrdd yn nodi
risgiau sy'n gysylltiedig â'r rhaglen ac yn awgrymu mesurau lliniaru i fynd i'r afael â nhw.
Mae'n cwrdd bob mis ac ymhlith ei aelodau mae cynrychiolwyr yr haen ganol ar lefel
cyfarwyddwr cynorthwyol a lefel gyfatebol.
Grŵp Cynghori Annibynnol – caiff y grŵp ei gadeirio gan yr Athro Donaldson, ac mae'n
rhoi cyngor arbenigol annibynnol i'r Bwrdd newid, yn rhoi adborth technegol ac yn
gweithredu fel cyfaill beirniadol. Mae gan y grŵp swyddogaeth gynghori, gan ymgysylltu ag
Uwch Swyddogion Cyfrifol a dylanwadu ar benderfyniadau, mewn cysylltiad â'r Bwrdd
Cyflawni.
Grŵp Rhanddeiliaid Strategol - mae'n rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru, yn ymgysylltu â'r
Bwrdd Newid a'r Bwrdd Cyflawni ac yn cefnogi'r gwaith o gyfleu negeseuon allweddol, gan
gynnwys drwy aelodau'r cyrff y mae'n eu cynrychioli. Yn ddiweddar, cafodd ei is-grŵp Plant
a Phobl Ifanc ei ailsefydlu'n benodol i ystyried safbwyntiau plant a phobl ifanc ar y daith
ddiwygio. Ymhlith aelodau’r is-grŵp mae cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau gan
gynnwys Comisiynydd Plant Cymru, Urdd Gobaith Cymru, Plant yng Nghymru, Tîm Cefnogi
Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru, a Chwaraeon Cymru.
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Mae gan Lywodraeth Cymru dîm Rhaglen sy'n mynd ati'n uniongyrchol i gefnogi'r gwaith o
lywodraethu a rheoli ein blaenoriaethau o dan genhadaeth ein cenedl.
Mae gwaith y tîm yn cynnwys cynllunio'r rhaglen; nodi a rheoli risgiau, materion a
dibyniaethau; gwasanaethu'r Byrddau; a hwyluso'r gwaith o gasglu a choladu gwybodaeth,
yn ogystal â'r llif o wybodaeth rhwng elfennau.
Mae gan Lywodraeth Cymru ei threfniadau corfforaethol ei hun ar gyfer penderfyniadau
ynghylch materion mewnol. Yn ogystal â'r trefniadau cwricwlwm sy'n gweddnewid a
amlinellir isod, ar lefel rhaglen, mae trefniadau penodol hefyd ar waith ar gyfer meysydd
atebolrwydd, dysgu proffesiynol ac arweinyddiaeth er mwyn rheoli a chefnogi'r ffrydiau
gwaith. Mae'r Grŵp Cwricwlwm ac Asesu a Grŵp Cydlyniaeth y Cwricwlwm yn gweithredu
yn y cyd-destun hwn.
Grŵp Cwricwlwm ac Asesu – Rôl y Grŵp yw llywio a chynorthwyo'r gwaith o gynllunio'r
cwricwlwm a'r fframwaith asesu newydd; sicrhau bod y cwricwlwm newydd yn parhau i fod
yn driw i'r egwyddorion a nodir yn Dyfodol Llwyddiannus; a chefnogi a phrofi ymarferoldeb
modelau ar gyfer diwygio fel y'u nodir yn Cwricwlwm i Gymru: cwricwlwm am oes. Dwy o'i
dasgau penodol allweddol yw sicrhau bod buddiannau a gofynion rhanddeiliaid allanol yn
cael eu hystyried drwy gydol y broses dylunio a datblygu, a chynnig tystiolaeth annibynnol a
chyfeiriad a her hyderus i'r Rhwydwaith Ysgolion Arloesi.
Grŵp Cydlyniaeth y Cwricwlwm – Diben y Grŵp Cydlyniaeth yw dod ag arweinwyr pob
grŵp Maes Dysgu a Phrofiad ynghyd ag Estyn, Cymwysterau Cymru, prosiect Camau a'r
Consortia er mwyn sicrhau y caiff y cwricwlwm a'r trefniadau asesu eu datblygu mewn
modd cydlynol. Y Grŵp hwn, sy'n cyfarfod bob mis, yw'r prif fforwm ar gyfer craffu'n fanwl ar
waith grwpiau'r Meysydd Dysgu a Phrofiad a gwella ei ansawdd, ac mae'n gwneud
argymhellion i'r Bwrdd Cyflawni lle y bo materion penodol yn codi y mae angen gwneud
penderfyniadau yn eu cylch.
I gefnogi'r penderfyniadau ynghylch y cwricwlwm sy'n gweddnewid rwy'n gyfrifol amdanynt
fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, gallaf fod yn sicr bod y Grŵp Cydlyniaeth, fel grŵp
cynrychioladol arbenigol, yn cynnig mewnbwn beirniadol mewn perthynas â pholisi, bod y
Grŵp Cyflawni'n sicrhau y caiff prosesau cadarn eu dilyn yn erbyn y mewnbwn hwnnw, a
bod y Bwrdd Newid yn sicrhau bod ein blaenoriaethau a diwygiadau addysgol cysylltiedig
yn cael eu hystyried, ac yn sicrhau cysondeb â'r blaenoriaethau a'r diwygiadau hynny. Rwyf
hefyd wedi diwygio fy Mwrdd Polisi Gweinidogol i gynnwys rhanddeiliaid allanol, gan gynnig
her a chyngor ar faes diwygio polisi gwahanol ym mhob cyfarfod.
Strategaeth gyfathrebu – Ffocws allweddol ein strategaeth gyfathrebu hyd yma yw sicrhau
bod pob ysgol yn cael cyfle i gael gwybod yn llawn am y datblygiadau diweddaraf mewn
perthynas â diwygio'r cwricwlwm, a bod y broses yn gwbl dryloyw. Dros y flwyddyn
ddiwethaf, mae hyn wedi cynnwys diweddariadau rheolaidd drwy ein hamrywiaeth gynyddol
o sianelau digidol AddysgCymru gan gynnwys Facebook, Twitter, diweddariadau rheolaidd
ar gyfer blog Cwricwlwm i Gymru a lansio podlediad AddysgCymru newydd. Mae defnyddio
cynnwys digidol diddorol gan gynnwys fideos a chyfraniadau at y blog wedi arwain at dwf
cyson yn nifer yr ymwelwyr ac mewn diddordeb yn y cwricwlwm. Rwyf hefyd yn cynnal
sesiynau holi ac ateb byw yn rheolaidd ar Twitter sy'n arwain at lefel dda o ymgysylltu;
roedd sesiwn mis Tachwedd yn canolbwyntio ar y cwricwlwm newydd.
Mae ymgysylltu â phenaethiaid yn rhan hanfodol o'r gwaith o gyd-gynhyrchu’r cwricwlwm
newydd a'u paratoi ar gyfer y newidiadau a wneir. Yn ystod 2018, cynhaliodd Llywodraeth
Cymru a'r consortia gynadleddau ar y cyd ar gyfer penaethiaid ysgolion cynradd ac
uwchradd er mwyn eu cynnwys yn y broses o ddatblygu model atebolrwydd newydd i
ategu'r cwricwlwm newydd, a chynadleddau i benaethiaid yn yr hydref yn canolbwyntio ar y
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dull gweithredu newydd mewn perthynas â dysgu proffesiynol. Mae codi statws y proffesiwn
yn rhan ganolog o genhadaeth ein cenedl ac roedd y Gwobrau Addysgu Proffesiynol yn
2018 yn gwobrwyo arloesed a rhagoriaeth yn y proffesiwn yng Nghymru. Gwnaethant hefyd
lwyddo i ddenu cynnydd o 20% mewn enwebiadau.
Fel rhan o'i waith parhaus, efallai y bydd y Pwyllgor am ystyried rhywfaint o'r wybodaeth
sydd wedi'i chyhoeddi hyd yma ar flog Cwricwlwm i Gymru
(https://cwricwlwmigymru.llyw.cymru/) ac o dan adrannau perthnasol ar dudalennau addysg
gwefan Llywodraeth Cymru (https://beta.llyw.cymru/addysg-a-sgiliau), gan gynnwys
rhifynnau o gylchlythyr Dysg (http://learning.gov.wales/dysg-newsletters/?lang=cy).
Diweddariad – Cyflawni Cenhadaeth Ein Cenedl
2. Cwricwlwm sy'n gweddnewid
Ym mis Medi 2017, yn dilyn adborth gan y proffesiwn ac ar ôl edrych ar yr arfer gorau yn
rhyngwladol, gwnaethom ddiwygio'r amserlen ar gyfer datblygu a chyflwyno'r cwricwlwm a'r
fframwaith asesu newydd. Cafodd y penderfyniad gryn dipyn o groeso. Rydym ar y trywydd
cywir i gyhoeddi'r cwricwlwm drafft ym mis Ebrill 2019. Caiff y wybodaeth ei chyflwyno
mewn un rhan gyhoeddus o wefan Hwb a fydd yn galluogi pob defnyddiwr i weld y
cwricwlwm newydd a rhoi adborth arno.
Yn unol â Dyfodol Llwyddiannus, bydd y Cwricwlwm a'i drefniadau asesu yn seiliedig ar
ddilyniant. Bydd y Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cynnwys Deilliannau Cyflawniad; a fydd yn
pennu disgwyliadau ar gyfer dysgwyr, ar gyfer cynllunio'r cwricwlwm ac yn sail ar gyfer
asesu.
Bydd Camau Cynnydd yn cael eu disgrifio ar bum pwynt yn y continwwm dysgu, a fydd yn
cyfateb yn fras i'r disgwyliadau ar gyfer dysgwyr 5, 8, 11, 14 ac 16 oed. Ar gyfer pob un o'r
Camau Cynnydd, byddwn yn nodi Deilliannau Cyflawniad a fydd yn disgrifio'r agweddau
pwysicaf ar ddysgu a phrofiadau i ddysgwyr eu cyflawni er mwyn gwneud cynnydd sicr yn
eu dysgu.
Cwricwlwm – Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gyfnod allweddol a phrysur yn y
broses o ddylunio a datblygu'r cwricwlwm newydd. Mae'r gwaith o ddatblygu Meysydd
Dysgu a Phrofiad wedi cyrraedd ei gyfnod mwyaf dwys, gyda llawer o waith hynod
dechnegol yn cael ei wneud. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Grwpiau MDPh wedi gwneud
y canlynol:
 datblygu datganiadau “Yr Hyn sy'n Bwysig”, sef y cysyniadau allweddol lefel uchel ar
gyfer pob MDPh a ffyrdd o drefnu'r dysgu ar draws y cwricwlwm;
 ymgysylltu ag arbenigwyr disgyblaethau i herio a chefnogi eu gwaith dylunio
 ymgysylltu ag arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol ym maes dylunio cwricwlwm er
mwyn sicrhau tystiolaeth a her annibynnol;
 amlinellu'r wybodaeth, sgiliau ac arbenigedd hanfodol sydd eu hangen i gyflawni
datganiadau “Yr Hyn sy'n Bwysig” a'r pedwar diben, a gweithio i sicrhau bod y
cysylltiadau a'r dibyniaethau rhwng pob un o'r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn cael eu
nodi;
 llunio deilliannau cyflawniad ar gyfer pob cam cynnydd;
 Mae'r Arloeswyr wedi bod yn cydweithio'n agos ag ymchwilwyr ym Mhrifysgol Cymru
y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Glasgow sydd wedi dilyn dull gweithredu sy'n
seiliedig ar dystiolaeth fel rhan o brosiect CAMAU;
 datblygu canllawiau er mwyn helpu ysgolion a lleoliadau i ddefnyddio'r cwricwlwm
newydd i gefnogi dysgu ac addysgu, a chydweithio â golygwyr dwyieithog er mwyn
sicrhau y caiff y cwricwlwmTudalen
ei ddatblygu
yn y ddwy
y pecyn
31 iaith.

Rydym wedi cyhoeddi nifer o ddiweddariadau gan gynnwys diweddariad allweddol ym mis
Mehefin eleni drwy rifyn arbennig o Dysg i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu'r
cwricwlwm newydd gan gynnwys y model cynnydd dysgwyr. Mae'r diweddariad i'w weld yn
y ddolen ganlynol:
https://content.govdelivery.com/accounts/UKWALES_CY/bulletins/1f8fa12
Hefyd, cyhoeddais ddatganiad ysgrifenedig ym mis Mehefin i roi'r wybodaeth ddiweddaraf
am gynnydd. Mae'r diweddariad i'w weld yn y ddolen ganlynol:
https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/newcurriculumandassessmentarran
gements/?skip=1&lang=cy
Wrth i'r cwricwlwm gael ei ddatblygu, mae gan ysgolion Arloesi rôl allweddol o ran
ymgysylltu â gweithwyr addysg proffesiynol ym mhob rhan o'r sector gyfan i rannu, profi,
datblygu a gwella eu syniadau yn ystod y cam dylunio hwn. Mae'r rolau hyn wedi cael eu
nodi mewn briff craidd a rannwyd â'r Ysgolion Arloesi. Ar hyn o bryd, mae'r Arloeswyr yn
datblygu canllawiau ar y ffordd y bydd y trefniadau asesu'n cefnogi'r dysgu yn y cwricwlwm
newydd.
Mae gan gonsortia rhanbarthol hefyd rôl allweddol o ran rhannu cynnydd â phob ysgol a
helpu athrawon i wireddu'r cwricwlwm newydd wrth iddo ddatblygu. Mae arloeswyr dysgu
proffesiynol wedi dechrau ‘gwneud synnwyr’ o'r cynnwys o fewn eu hysgolion a'u clystyrau.
Pwynt adolygu diweddaraf – Cynhaliwyd y pwynt adolygu diwethaf ar gyfer y Grŵp
Cwricwlwm ac Asesu ar y cam hwn o'r gwaith ddechrau mis Tachwedd. Rhoddodd y Grŵp
adborth cadarnhaol ar y gwaith dylunio a datblygu hyd yma. Gwnaeth sylwadau a
myfyrdodau manwl ar bob Maes Dysgu a Phrofiad, y cwricwlwm yn ei gyfanrwydd, a'r
canllawiau cyffredinol. Gwnaeth y Grŵp hefyd drafod goblygiadau posibl y gwaith o
ddatblygu'r cwricwlwm i elfennau diwygio ehangach wrth i ni symud tuag at y cam adborth
ym mis Ebrill.
Gweithgor Asesu – Gan adeiladu ar y gwaith a wnaed eisoes i bennu egwyddorion asesu
ar gyfer y cwricwlwm newydd, ym mis Hydref gwnaethom sefydlu gweithgor, sy'n cynnwys
nifer o arloeswyr o bob MDPh yn ogystal ag arloeswyr o Grŵp Llywio Asesu a Dilyniant
Llinyn Un, Estyn a Cymwysterau Cymru, i ganolbwyntio ar ddatblygu'r trefniadau asesu
newydd. Nod cyffredinol y Grŵp Asesu yw llywio a chynorthwyo'r gwaith o ddylunio a
chyflwyno trefniadau asesu newydd; gan sicrhau eu bod yn cefnogi'r dibenion addysg fel y'u
nodir yn Dyfodol Llwyddiannus, a'u bod yn glynu wrth yr egwyddor y dylai gwaith asesu bob
amser fod yn gymesur â'i fuddiannau.
Bydd gan ein trefniadau asesu yn y dyfodol bwyslais o'r newydd ar asesu ar gyfer dysgu fel
nodwedd hanfodol ac annatod o ddysgu ac addysgu. Ffocws canolog ein trefniadau asesu
yn y dyfodol fydd sicrhau bod pob dysgwr yn deall sut mae'n perfformio a'r hyn sydd angen
iddo ei wneud nesaf er mwyn gwneud cynnydd a gwireddu ei botensial.
Asesu wedi'i Bersonoli Ar-lein – Mewn ymateb i'r argymhelliad yn Dyfodol Llwyddiannus i
ddatblygu dulliau asesu arloesol a rhyngweithiol, ac yn unol â'r ymrwymiadau yn
Cenhadaeth ein Cenedl, mae gwaith yn mynd rhagddo i ddechrau ar y broses o gyflwyno
asesiadau ymaddasol wedi'u personoli i gymryd lle'r profion darllen a rhifedd a gynhelir ar
bapur.
Mae'r asesiadau newydd yn addasu lefel anhawster y cwestiynau ar gyfer y dysgwr a
asesir, sy'n rhoi gwybodaeth fanylach sydd wedi'i thargedu'n well i athrawon ac ysgolion am
berfformiad eu dysgwyr. Maent hefyd yn lleihau faint o amser a gymerir i ddarparu'r adborth
o safon hwn, sy'n galluogi dysgwyr ac athrawon i gynllunio'r camau y mae angen iddynt eu
cymryd er mwyn symud ymlaen.
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Aeth yr asesiadau rhifedd gweithdrefnol yn weithredol ar 5 Rhagfyr, a bydd yr asesiadau
darllen yn dilyn yn 2019/20 a rhesymu rhifyddol yn 2020/21.
Deddfwriaeth - Rydym yn cynnig y bydd y cwricwlwm newydd wedi'i ategu gan Fil
Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) a bwriedir i'r Papur Gwyn ar gyfer y Bil a'r Asesiad Effaith
Rheoleiddiol drafft gael eu cyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd.
Cymraeg – Fel rhan o Genhadaeth ein Cenedl ac ar y cyd â'r gwaith o ddatblygu
cwricwlwm sy'n gweddnewid, mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i ddatblygu dull
gweithredu sy'n gweddnewid mewn perthynas â dysgu, addysgu ac asesu'r Gymraeg gyda'r
nod o sicrhau y bydd pob dysgwr yn gallu siarad yr iaith pan fyddant yn gadael yr ysgol.
Yn unol â gweledigaeth Cymraeg 2050 ac argymhelliad yr Athro Sioned Davies, mae grŵp
MDPh Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yn gweithio'n seiliedig ar ddatblygu un
continwwm ar gyfer dysgu Cymraeg, Saesneg ac ieithoedd eraill. Bydd hwn ar gael i roi
adborth arno ym mis Ebrill 2019. Rydym hefyd wedi cyhoeddi'r ddogfen Y Gymraeg mewn
Addysg: Cynllun gweithredu 2017-21 sy'n nodi ein cynlluniau i wireddu gweledigaeth
Cymraeg 2050 i ddatblygu cwricwlwm sy'n gweddnewid a fydd yn galluogi dysgwyr i
ddefnyddio'r Gymraeg pan fyddant yn gadael yr ysgol yn 16 oed.
Y Cyfnod Sylfaen – Rydym wedi bod yn gweithio'n galed gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod
anghenion ein dysgwyr ieuengaf yng nghwricwlwm presennol y Cyfnod Sylfaen yn cael eu
hystyried yn llawn wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd. Er y bydd y cwricwlwm newydd yn
cael gwared ar rwystrau artiffisial, gan gefnogi pontio drwy addysg, mae angen i'r
cwricwlwm sy'n datblygu adlewyrchu'r cryfderau y mae'r Cyfnod Sylfaen wedi'u cynnig i fyd
addysg yng Nghymru, a hynny drwy addysg gydlynol a pharhaus i bob dysgwr rhwng 3 ac
16 oed.
Dros y misoedd diwethaf, rydym wedi atgyfnerthu gwaith y Meysydd Dysgu a Phrofiad drwy
gynrychiolaeth gref o'r Cyfnod Sylfaen, gan gynnwys cynrychiolwyr o'r sector a gynhelir a'r
sector nas cynhelir, consortia, sefydliadau mantell nas cynhelir, academia ac ysgolion
Arloesi.
Rydym hefyd wedi recriwtio arbenigwyr annibynnol i adolygu cynnydd y gwaith hwn a dilysu
i ba raddau y mae ethos, egwyddorion ac addysgeg y Cyfnod Sylfaen wedi cael eu
hymgorffori yn y cwricwlwm newydd. Rydym yn hyderus y gallwn atgyfnerthu ein dull
gweithredu mewn perthynas ag addysg blynyddoedd cynnar, ac adeiladu ar gryfderau'r
Cyfnod Sylfaen drwy'r gwaith hwn, er mwyn sicrhau bod anghenion ein dysgwyr ieuengaf yn
cael eu diwallu'n llawn yn y cwricwlwm newydd.
Yn y dyfodol, byddwn yn dechrau gweithio gyda phartneriaid yn ystod gwanwyn 2019 i
ystyried sut y gallwn adeiladau ar Broffil y Cyfnod Sylfaen ar ei ffurf bresennol er mwyn
sicrhau y gallwn gysoni trefniadau asesu yn y blynyddoedd cynnar yn ddi-dor â'r cwricwlwm
newydd i gefnogi ymarfer. Byddwn yn sicrhau bod y gwaith hwn yn gynhwysol ac yn
ystyried anghenion ein plant mewn lleoliadau Dechrau'n Deg a'r rhai ag anghenion dysgu
ychwanegol.
3. Datblygu proffesiwn addysg o safon uchel
Credwn fod llwyddiant y cwricwlwm newydd yn dibynnu ar ein pedwar amcan galluogi. Wrth
i ni nesáu at garreg filltir allweddol yn y gwaith o ddylunio'r cwricwlwm newydd, bydd y cam
diwygio nesaf yn canolbwyntio'n drwm ar weithredu er mwyn sicrhau bod y proffesiwn
addysgu yn gallu ei gyflwyno'n hyderus.
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Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth – Gwnaethom weithio gyda
chydweithwyr yn y consortia a phartneriaid eraill i ddatblygu'r pum safon broffesiynol ar
gyfer addysgu ac arweinyddiaeth – addysgeg, cydweithio, arloesi, dysgu proffesiynol ac
arweinyddiaeth. Mae'r safonau newydd yn canolbwyntio ar elfennau hanfodol gwaith pob
athro. Mae'r safonau wedi'u cysoni â phedwar diben y cwricwlwm a'r dull gweithredu
cenedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol. Maent yn cynnwys disgrifyddion sy'n nodi dyhead
a ffocws ar gyfer archwilio, myfyrio a dysgu proffesiynol gydol gyrfa.
Cyhoeddwyd y safonau ym mis Medi 2017 ac mae pob athro newydd gymhwyso (ANGau)
sy'n dilyn y broses sefydlu ar hyn o bryd wedi bod yn eu defnyddio. Ers mis Medi 2018 mae
pob athro ac arweinydd wedi bod yn defnyddio'r safonau.
Mae swyddogion Addysgu Llywodraeth Cymru hefyd wedi bod yn cydweithio â'r proffesiwn i
lunio cyfres o safonau ar y cyd ar gyfer pawb sy'n cynorthwyo addysgu, gan ddefnyddio'r un
model â'r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth. Mae'r model, a
ddatblygwyd drwy weithdai i ymarferwyr a gynhaliwyd ledled Cymru, wedi cael ei rannu â
chonsortia, aseswyr Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch, undebau'r gweithlu a rhanddeiliaid
eraill. Mae hefyd wedi cael ei dreialu mewn nifer fach o ysgolion cynradd, ysgolion
uwchradd ac ysgolion arbennig a defnyddiwyd yr adborth i lunio'r safonau drafft presennol.
Cyhoeddwyd y safonau drafft yn ystod tymor yr haf ac, ar 29 Tachwedd, cyhoeddais
ymgynghoriad ffurfiol ynghylch y safonau drafft.
Rydym hefyd wedi bod yn cydweithio'n agos ag arweinwyr sefydlu yn y consortia i gefnogi'r
broses o roi'r safonau newydd ar waith gydag ANGau. Mae hyn wedi cynnwys edrych o'r
newydd ar rôl safonau a mentora yn y broses sefydlu. Y canlyniad oedd symud i ffwrdd o
ddull ‘ticio blychau’ a rhoi pwyslais ar ddefnyddio'r safonau i fyfyrio ar brofiadau proffesiynol
gyda chymorth mentora o safon uchel. Er mwyn cwblhau'r broses sefydlu'n llwyddiannus,
rhaid i ANGau ddangos eu bod yn bodloni pob un o'r disgrifyddion perthnasol yn y safonau.
Rydym hefyd wedi dechrau gweithio gyda chonsortia i wneud y broses sefydlu'n fwy trwyadl
a gwerthfawr drwy ffurfioli'r ffordd y caiff y broses sefydlu ei safoni a'i chymedroli ledled
Cymru.
Ffocws arall yw'r newydd-ddyfodiaid sy'n cael eu recriwtio i'r proffesiwn addysgu, sef maes
lle rwy'n cydnabod ein bod wedi tanberfformio yn y gorffennol gyda phryderon yn cael eu
codi mewn perthynas ag ystadegau recriwtio, canfyddiadau arolygiadau a safon y
graddedigion sy'n dod drwy'r system. Rwyf wedi gwneud y broses achredu'n fwy trwyadl
drwy rymuso Cyngor y Gweithlu Addysgu i achredu rhaglenni Addysg Gychwynnol
Athrawon (AGA) unigol. Y nod yw codi safon hyfforddiant athrawon, a hynny yn unol â'r
safonau proffesiynol newydd a'r model cenedlaethol newydd ar gyfer dysgu proffesiynol.
Bydd rhaglenni AGA sydd wedi'u hachredu o'r newydd yn dechrau ym mis Medi 2019.
Mae'r partneriaethau AGA newydd hyn yn cynrychioli'r newid sylweddol gwirioneddol sydd
ei angen yn y sector. Byddant yn cynllunio ac yn cyflwyno cyrsiau sy'n ategu pedwar diben
y cwricwlwm newydd i Gymru, ac yn mynd i'r afael â'r Chwe Maes Dysgu a Phrofiad.
Rydym yn gwneud cynnydd da gyda'r cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) rhanamser newydd sy'n cyfuno astudiaethau ar-lein â thiwtorialau a seminarau, sef rhywbeth
sydd â'r potensial i wneud i Gymru arwain y byd yn y maes hwn. Bydd hyn yn galluogi
athrawon dan hyfforddiant i gynnal eu hymrwymiadau presennol tra byddant yn astudio.
Hefyd, rydym yn datblygu Llwybr Seiliedig ar Gyflogaeth newydd, lle y gall athrawon dan
hyfforddiant gael eu cyflogi gan ysgolion o'r cychwyn cyntaf. Caiff hyn ei dargedu mewn
ffordd sy'n helpu i fynd i'r afael â phrinder athrawon mewn ysgolion yn ein rhanbarthau, ar y
cyd â'r cwrs TAR newydd.
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Mae angen i ni gael partner o'r radd flaenaf sy'n rhannu ein huchelgeisiau a'n gweledigaeth
ar gyfer AGA yng Nghymru i weithio gyda ni i ddatblygu a chyflwyno'r cwrs TAR rhan-amser
a'r llwybr seiliedig ar gyflogaeth. Mae ymarfer caffael yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a
disgwylir i'r contract gael ei ddyfarnu ym mis Chwefror 2019. Rydym yn disgwyl gweld y
myfyrwyr cyntaf yn ymuno â'r rhaglenni o flwyddyn academaidd 2019/20 ymlaen.
Er mwyn helpu penaethiaid i reoli eu llwyth gwaith a neilltuo mwy o'u hamser i addysgu a
dysgu, rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Leol i ddarparu £1.2 miliwn dros ddwy flynedd
academaidd er mwyn lleihau baich diangen drwy benodi rheolwyr busnes ysgolion.
Mae dros 100 o ysgolion yn cael eu cefnogi drwy'r cynlluniau peilot. Fodd bynnag, gan
gydnabod bod y cynnydd wedi bod yn arafach nag a ddymunir, rydym hefyd yn bwriadu
lansio menter newydd i leihau llwyth gwaith dros y misoedd sydd i ddod.
Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol – Ni ellir cyflwyno ein
cwricwlwm newydd heb weithlu addysgu o safon uchel. Dyna pam rwyf wedi lansio Dull
Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Proffesiynol sy'n datblygu gallu o addysg
gychwynnol athrawon ymlaen ac sydd wedi'i wreiddio mewn ymchwil sy'n seiliedig ar
dystiolaeth a chydweithio effeithiol. Rydym yn disgwyl trawsnewid syfrdanol yn y ffordd y
mae ein hymarferwyr a'n harweinwyr yn meddwl am eu dysgu proffesiynol yn sgil y
cwricwlwm newydd ac mae angen i ni roi cymorth i ysgolion er mwyn eu galluogi i wneud y
newid sylweddol hwn.
Ym mis Tachwedd eleni, cyhoeddais ein buddsoddiad mwyaf mewn cymorth i athrawon fel
rhan o'r Dull Gweithredu Cenedlaethol. O ganlyniad i hyn, bydd £9 miliwn yn cael ei
fuddsoddi yn 2018-19, a £15 miliwn yn 2019-20, er mwyn helpu athrawon i gynllunio ymlaen
llaw ar gyfer y cwricwlwm newydd a sicrhau cyn lleied â phosibl o darfu ar ddysgu'r
disgyblion gan flaenoriaethu llesiant athrawon yn ystod y cyfnod arwyddocaol hwn o newid.
Caiff cyllid ei ddyrannu i'r rheng flaen a'i dargedu mewn ffordd sy'n creu a rhyddhau capasiti
ar lefel ysgol a chlwstwr fel bod modd ymgymryd â dysgu proffesiynol ar gyfer y cwricwlwm
newydd mewn modd strwythuredig sydd wedi'i reoli, gyda digon o adnoddau ar gael.
Mae ein dull gweithredu “gwnaed yng Nghymru” ar gyfer dysgu proffesiynol yn bwynt
allweddol ar ein taith ddiwygio. Mae'n dwyn ynghyd ein safonau proffesiynol newydd, y dull
gweithredu Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu, a model dysgu proffesiynol, i greu gweledigaeth
sy'n addas ar gyfer ein system sy'n esblygu. Pan gaiff y cwricwlwm drafft ei lansio ym mis
Ebrill 2019, byddwn yn datblygu ein dealltwriaeth o'r heriau dysgu proffesiynol sy'n
gysylltiedig â'r gwaith o'i roi ar waith mewn ysgolion ymhellach.
Rydym eisoes yn buddsoddi mewn dysgu proffesiynol er mwyn sicrhau y gall y gweithlu
feithrin ei sgiliau iaith Gymraeg yn unol â'r Safonau Proffesiynol ar gyfer Addysgu ac
Arweinyddiaeth ac wrth baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd. Drwy gonsortia rhanbarthol,
byddwn hefyd yn annog ysgolion i gynllunio'n strategol ar gyfer gwelliannau, gan gynnwys
ystyried cynllunio'r gweithlu, ac yn datblygu diwylliant ac ethos mewn ysgolion i hyrwyddo'r
Gymraeg.
Mae swyddogion Addysg Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r Is-adran Gwasanaethau
Gwybodaeth a Dadansoddi ar hyn o bryd i roi systemau priodol ar waith ar gyfer monitro
effaith y Dull Gweithredu Cenedlaethol sy'n datblygu ar lawr gwlad.
Adnoddau ategol – Cafodd y broses o lansio'r Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer
Dysgu Proffesiynol yn ystod cynadleddau addysg tymor yr hydref ei hategu gan animeiddiad
esboniadol newydd a oedd yn egluro'r cysylltiadau â'r broses ehangach o ddiwygio'r
cwricwlwm, brandio nodedig y Dull Gweithredu Cenedlaethol ac adnod Diemwnt 9
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rhyngweithiol er mwyn annog ymarferwyr i ystyried blaenoriaethau dysgu proffesiynol
uniongyrchol sy'n cyd-fynd â'r Dull Gweithredu yn eu lleoliadau eu hunain.
Bydd adnoddau pwrpasol ychwanegol a ddatblygwyd i ategu'r cynadleddau addysg, gan
gynnwys fideos gydag academyddion ac arbenigwyr arweiniol yn siarad ynddynt a
phapurau ymchwil Sefydliadau Addysg Uwch ar gael yn ehangach ar Hwb. Caiff yr
adnoddau newydd eu cyflwyno'n raddol o fis Ionawr 2019 ymlaen.
Yn dilyn digwyddiad cenedlaethol i arloeswyr yn yr hydref, cynhyrchwyd cyfres o fideos vox
pop yn cynnwys arloeswyr dysgu proffesiynol, arweinwyr dysgu proffesiynol consortia
rhanbarthol a phartneriaid ym maes Addysg Uwch er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf
am waith yr arloeswyr ac atgyfnerthu'r ffordd y bydd y Dull Gweithredu newydd yn ategu'r
cwricwlwm newydd.
Sicrhau bod y system yn barod drwy ddysgu proffesiynol – Bydd anghenion
uniongyrchol o ran datblygu dysgu proffesiynol yn amrywio yn dibynnu ar gyd-destun yr
ysgol ac anghenion penodol ymarferwyr unigol.
Rydym bellach ar y cam yn y rhaglen lle rydym, drwy Ymholiad Proffesiynol Cydweithredol
Beirniadol dan arweiniad arloeswyr gyda chymorth partneriaid Addysg Uwch, yn nodi
anghenion ymarferwyr er mwyn sicrhau bod y cynnig dysgu proffesiynol yn y rhanbarthau
yn ymateb i ofynion sy'n dod i'r amlwg.
Bydd gan y rhanbarthau amrywiaeth o ffyrdd o rannu canlyniadau'r broses Ymholiad
Proffesiynol Cydweithredol Beirniadol fel rhan o'r cynnig Dysgu Proffesiynol, a bydd
swyddogion Addysg Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r rhanbarthau er mwyn sicrhau
bod y gydberthynas rhwng arloeswyr (ac ysgolion eraill sydd wedi arwain y ffordd) a'r
gymuned ehangach o ysgolion yn cyflawni ar gyfer ysgolion ym mhob rhan o'r system.
Y prif feysydd y bydd y Rhaglen Dysgu Proffesiynol gychwynnol yn canolbwyntio arnynt
fydd canlyniad y broses o ddatblygu'r Meysydd Dysgu a Phrofiad ond, yn sicr, byddant yn
cynnwys cyfleoedd dysgu proffesiynol i bob ymarferydd mewn perthynas â'r canlynol:
 Cwricwlwm sy'n seiliedig ar ddibenion yn hytrach nag ymdriniaeth – beth sy'n newid
o ran cynllunio, gwireddu ac asesu'r dysgu?
 Y chwe Maes Dysgu a Phrofiad – symud tuag at fodelau rhyngddisgyblaethol o
addysgu a dysgu, ac archwilio dulliau gweithredu sy'n seiliedig ar brosiectau;
 Symud o'r hyn sy'n bwysig i'r hyn a ddysgwn – gwireddu'r cwricwlwm gyda
dilysrwydd a pherthnasedd lleol;
 Y goblygiadau i ymarfer sy'n gysylltiedig â'r dulliau addysgegol a gynigir yn Dyfodol
Llwyddiannus – pa newidiadau yn yr ystafell ddosbarth?
 Ymgorffori cynnwys newydd a chydberthnasau newydd rhwng cynnwys ar draws yr
holl Feysydd Dysgu a Phrofiad;
 Creu'r cwricwlwm ar lefel ysgol – sgiliau newydd ar gyfer y dull gweithredu newydd;
 Ailystyried asesu a dilyniant;
 Symud o ddata mawr i wybodaeth am gynnydd disgyblion sy'n canolbwyntio ar y
plentyn.
Mae gan y consortia rôl allweddol o ran cynnig cyfleoedd dysgu proffesiynol y gall ysgolion
fanteisio arnynt, ac sy'n gallu eu paratoi ar gyfer gwireddu'r cwricwlwm ar lefel leol a
rhanbarthol. Mae hyn yn cynnwys y gwaith a arweinir ar hyn o bryd gan arloeswyr y
cwricwlwm a'r arloeswyr dysgu proffesiynol, i waith cynghorwyr arbenigol mewn
rhanbarthau a gwaith y cynghorwyr herio.
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Mae swyddogion Addysg Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos â Rheolwyr
Gyfarwyddwyr consortia a'r arweinwyr rhanbarthol ar gyfer dysgu proffesiynol er mwyn
sicrhau bod y consortia'n dilyn dull gweithredu cyson mewn perthynas â dysgu proffesiynol;
eu bod yn bodloni'r gorchmynion ansawdd; a bod pob ysgol yn gallu cael gafael ar lefel
gyson o ddarpariaeth a chymorth.
Ymgysylltu ag ysgolion – Mae ysgolion arloesi dysgu proffesiynol wedi cyflawni gwaith
ymgysylltu manwl â phartneriaid clwstwr i ystyried goblygiadau cychwynnol y cwricwlwm
newydd o ran dysgu proffesiynol.
Dechreuodd y gwaith hwn yn ystod Tymor y Gwanwyn 2018 yn y lle cyntaf, pan wnaeth yr
arloeswyr dysgu proffesiynol gefnogi cylchoedd ymgysylltu a arweiniwyd gan bartneriaeth
CAMAU er mwyn archwilio'r fframwaith dilyniant sy'n datblygu i ategu'r cwricwlwm newydd.
Ers Tymor yr Hydref, mae arloeswyr dysgu proffesiynol wedi cydweithio â phartneriaid ym
maes Addysg Uwch i ddyfnhau a chyfoethogi eu gwybodaeth am anghenion dysgu
proffesiynol sy'n datblygu drwy gyfres o ymholiadau. O Dymor y Gwanwyn ymlaen, bydd
arloeswyr dysgu proffesiynol yn ymestyn ffocws eu hymholiadau i weithio gydag ysgolion
clwstwr a'r rhwydwaith addysg ehangach, er mwyn dechrau ffurfio'r sail dystiolaeth i
gyfoethogi'r broses barhaus o gyflwyno'r Dull Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Dysgu
Proffesiynol.
Er mwyn galluogi ysgolion y tu allan i'r rhwydwaith arloesi i gymryd rhan yn y broses hon,
bydd cyllid clwstwr ychwanegol yn cael ei ddarparu er mwyn cynnig cymhelliant ac annog
ysgolion clwstwr i gymryd rhan mewn ymholiadau dysgu proffesiynol a arweinir gan yr
arloeswyr dysgu proffesiynol.
4. Arweinwyr sy'n ysbrydoli ac sy'n cydweithio i godi safonau
Yn 2014, dywedodd OECD y dylai Cymru drin datblygu arweinyddiaeth y system fel un o
brif sbardunau diwygio addysg. Rydym wedi ymateb yn gadarnhaol, gan wella a datblygu
ein Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP) a'n safonau
arweinyddiaeth proffesiynol newydd ar gyfer ysgolion.
Gwnaethom lansio'r Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol ar 16 Mai eleni. Mae'r
Academi bellach yn weithredol a bydd yn sicrhau, yn meithrin ac yn ysbrydoli arweinwyr
nawr ac yn y dyfodol. Mae'n gyfrifol am ddatblygu darpariaeth arweinyddiaeth sy'n cynnwys
sicrhau ansawdd a chefnogi pob arweinydd, ble bynnag y bo arni yn ei yrfa, gyda dull
mynediad cyffredin at arweinyddiaeth.
Mae'r Academi eisoes wedi ardystio ei rhaglen hyfforddi gyntaf a fydd o fudd i 150 o
benaethiaid newydd a thros dro yn y flwyddyn gyntaf, ac mae cylch ardystio pellach yn
mynd rhagddo ar hyn o bryd gyda'r bwriad i adolygu a datblygu'r broses ardystio ymhellach.
Mae'r Academi yn dechrau lledu ei dylanwad a'i ffocws, gan weithio gyda'r sector ehangach
gan gynnwys undebau, Addysg Bellach a phartneriaethau dysgu seiliedig ar waith. Mae
hefyd yn dechrau edrych ar ymarfer arloesol y gellir ei ddatblygu.
5. Ysgolion cryf a chynhwysol sydd wedi ymrwymo i sicrhau rhagoriaeth, tegwch a
llesiant
Credwn yn gryf bod yn rhaid i'n dysgwyr gael eu cefnogi i fod yn barod yn emosiynol ac yn
gorfforol i ddysgu mewn amgylchedd diogel a chefnogol.
Ym mis Ionawr eleni, cafodd y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg
(Cymru) Gydsyniad Brenhinol, gan baratoi'r ffordd ar gyfer dull gweithredu newydd a fydd
yn sbarduno gwelliant o ran safonau ac yn helpu dysgwyr hyd at 25 oed i gyflawni eu
potensial llawn. Mae hyn yn rhan o Raglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol
(ADY) ehangach a gefnogir gan ymrwymiad o £20 miliwn rhwng 2017-18 a 2020-21.
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Ni fydd y newidiadau hyn yn ymsefydlu dros nos ond, drwy ein harweinwyr Trawsnewid
ADY, rydym yn helpu partneriaid cyflawni i fod yn barod am y system newydd a sicrhau'r
newid diwylliannol sydd ei angen i gyflawni'r dyletswyddau a nodir yn y Ddeddf.
Rydym wedi gwneud cynnydd da o ran helpu ysgolion i ddiwallu anghenion dysgwyr
difreintiedig. Mae ein gwerthusiad annibynnol o'r Grant Datblygu Disgyblion (PDG) yn ategu
hyn, gan ddangos hefyd bod ysgolion o'r farn bod y cyllid yn amhrisiadwy. Mae'r PDG yn
werth £95 miliwn y flwyddyn ar hyn o bryd, a bydd yn codi i £97 miliwn yn 2019-20, gan
gynnwys PDG – Mynediad. Ceir llawer o dystiolaeth bod buddsoddiad sy'n mynd i'r afael â
rhwystrau yn gynharach mewn addysg yn cael effaith fuddiol ar ddysgwyr. Rydym wedi mwy
na dyblu'r PDG Blynyddoedd Cynnar i swm sy'n gyfwerth â £700 fesul dysgwr cymwys i
adlewyrchu hyn.
Rwyf wedi cyhoeddi £3 miliwn dros y flwyddyn hon a'r nesaf i gefnogi'r gwaith o ddatblygu
dull gweithredu cenedlaethol newydd ar gyfer nodi, cefnogi ac ysbrydoli ein dysgwyr mwyaf
abl a thalentog, gan gydnabod bod yn rhaid i ni wneud mwy i nodi, cefnogi ac ymestyn y
grwpiau hyn o ddysgwyr. Mae hyn yn cynnwys ymestyn Prosiect Seren er mwyn ysbrydoli
mwy o ddysgwyr o oedran cynnar.
Ym mis Medi eleni, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a minnau gydsefydlu Grŵp
Gorchwyl a Gorffen Gweinidogol er mwyn ystyried sut i ymgorffori dull gweithredu ysgol
gyfan ar gyfer iechyd emosiynol ac iechyd meddwl o fewn dull system integredig.
Bydd gan y Grŵp raglen waith heriol, gan adeiladu ar y cynnydd a wnaed hyd yma a'r
argymhellion yn adroddiad Cadernid Meddwl y Pwyllgor o fis Ebrill eleni. Ym mis Medi 2017
gwnaethom gyhoeddi'r mewngymorth CAMHS iechyd meddwl i ysgolion, gan ddangos ein
bod yn gweithio mewn sawl maes i sicrhau deilliannau cadarnhaol i ddysgwyr.
Llwyddodd ein rhaglen Bwyd a Hwyl mewn ysgolion i gynnig 2,300 o leoedd i ddysgwyr
mewn 16 o awdurdodau lleol a phob un o'r saith Bwrdd Iechyd Lleol, gan ddarparu prydau
bwyd iach, addysg bwyd a maeth, gweithgarwch corfforol a sesiynau cyfoethogi i blant
mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau'r haf.
Mae'r heriau sy'n gysylltiedig â throsglwyddo i Gredyd Cynhwysol yn parhau ar lefel y DU.
Byddwch yn ymwybodol fy mod wedi gwneud datganiad yn ddiweddar yn nodi fy mod, yn
dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, bellach yn bwriadu cyflwyno trothwy incwm net blynyddol o
£7,400 i asesu p'un a yw hawlwyr Credyd Cynhwysol yn gymwys i gael Prydau Ysgol am
Ddim ym mis Ebrill 2019.
6. Trefniadau atebolrwydd ac asesu cadarn i ategu system hunanwella i ysgolion
Rhaid bod gan ein system newydd drefniadau atebolrwydd cryf sy'n hybu rhagoriaeth a
dyhead i wella. Mae'n amlwg bod ein prosesau presennol, wrth i haenau gael eu
hychwanegu dros amser, wedi mynd yn llai cydlynol. Rydym wedi ymrwymo i gytuno ar
drefniadau gwerthuso trosiannol gydag ysgolion ac wedi gweithio ym mhob un o'r tair haen i
ddatblygu'r gwaith hwn a rhannu ein cynnydd.
I baratoi ac ategu'r trefniadau trosiannol newydd hyn, rydym wedi cyflwyno mesurau
perfformiad interim a throsiannol newydd ar gyfer ysgolion uwchradd; wedi rhoi'r gorau i
gyhoeddi cam un y System Genedlaethol Categoreiddio Ysgolion; ac wedi diwygio
rheoliadau i roi'r gorau i gyhoeddi data asesiadau athrawon a data'r Profion Darllen a
Rhifedd Cenedlaethol islaw'r lefel genedlaethol, er mwyn newid y ffocws i asesu'r disgybl.
Rwy'n disgwyl y bydd ein trefniadau gwerthuso a gwella a Cherdyn Adroddiad Addysg
cyntaf Llywodraeth Cymru yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir. Rwyf hefyd yn ystyried
goblygiadau'r adolygiad annibynnol o Estyn yng nghyd-destun ein diwygiadau.
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Bydd y trefniadau gwerthuso a gwella newydd hyn yn helpu i sicrhau'r newid diwylliannol
sydd ei angen i gefnogi'r gwaith o weithredu a gwireddu'r cwricwlwm newydd. Mae'r
trefniadau yn seiliedig ar bedwar egwyddor allweddol:





Teg – byddant yn hyrwyddo tegwch, cynhwysiant, dewis a llwybrau dysgu unigol a
sicrhau nad ydym byth yn colli golwg ar y dysgwr;
Cydlynol – galluogi pob rhan o'r system i gydweithio heb orgyffwrdd, gyda rolau a
chyfrifoldebau clir;
Cymesur – sicrhau bod y ffordd y caiff y system a'r broses newydd eu rhoi ar waith
yn hydrin ac yn gwneud gwahaniaeth, a bod sybsidiaredd sy'n golygu bod y
cyfrifoldeb am ysgolion yn un lleol sydd wedi'i arwain gan ysgolion hunanymwybodol;
Tryloyw – cydnabod ehangder profiadau dysgu drwy'r ysgol a'r gwerth y mae
athrawon yn ei ychwanegu mewn dosbarthiadau.

Yr hyn sydd wrth wraidd y trefniadau gwerthuso a gwella yw proses hunanarfarnu gadarn a
pharhaus ar gyfer pob haen o'r system addysg. Bydd hyn, ynghyd â deialog broffesiynol, yn
cefnogi dysgu a gwella, yn ymgorffori cydweithredu, yn magu ymddiriedaeth, yn llywio
hunanwelliant ac yn codi safonau i bob un o'n dysgwyr.
Bydd trefniadau gwerthuso a gwella yn seiliedig ar hunanarfarnu, gwirio, cynllunio, cyhoeddi
camau gweithredu cryno a chynllun gweithredu a dilysu. Bydd hyn yr un mor berthnasol i
ysgolion, Awdurdodau Lleol, consortia rhanbarthol a Llywodraeth Cymru.
Hunanarfarnu – bydd hunanarfarnu yn sbarduno gwelliant i bob dysgwr ac yn ymdrin â'i
fan cychwyn, man gorffen, cynnydd, cyd-destun ei gefndir, ei botensial a'i brofiadau. Bydd
yn canolbwyntio ar bedwar diben y cwricwlwm newydd; bydd yn broses barhaus ac ni fydd
yn digwydd ar adeg benodol yn unig.
Gwirio – bydd angen i'r hunanarfarniad gael ei wirio er mwyn sicrhau ei fod yn
adlewyrchiad gwir a dilys o'r cryfderau a'r meysydd i'w datblygu.
Cynllunio – O ganlyniad i'r hunanarfarnu a'r gwirio, bydd meysydd i'w datblygu'n cael eu
nodi a bydd cynllun gwella'n cael ei lunio.
Cyhoeddi camau gweithredu cryno a chynllun gweithredu – Caiff crynodeb o'r cynllun
gweithredu ei gyhoeddi ac eir ati i'w roi ar waith a'i gefnogi.
Dilysu - Ar bob lefel, bydd angen elfen o bersbectif allanol er mwyn sicrhau bod y gwaith yn
cael budd o her angenrheidiol ac nad yw buddiannau a phrofiad y rhai sy'n ymwneud yn
uniongyrchol â'r gwaith yn effeithio arno. Bydd adolygwyr cymheiriaid yn cynnig persbectif
allanol i gefnogi'r gwaith o archwilio'r meysydd ar gyfer gwella. Bydd gan Estyn rôl yn y
broses o ddilysu hunanarfarniad ysgol a bydd arolygiadau awdurdodau lleol/consortia yn
parhau.
I gefnogi'r broses hunanarfarnu, mae'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad
Economaidd (OECD) ac Estyn yn cydweithio ag ymarferwyr i gynllunio pecyn cymorth
hunanarfarnu a fydd yn sicrhau cydlyniaeth, meini prawf ac iaith gyffredin ar gyfer
hunanarfarnu rhwng ysgolion, awdurdodau lleol, consortia, Estyn a Llywodraeth Cymru.
Caiff y pecyn hwn ei rannu a'i dreialu ag ysgolion yn 2019.
Mae Cerdyn Adroddiad Addysg Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar hunanarfarniad y
Gyfarwyddiaeth Addysg ac adolygu cymheiriaid gan nifer o systemau o'r Atlantic Rim
Collaboratory.
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Rydym am sicrhau bod pob plentyn yn cael budd o'n diwygiadau addysgol, a dyna pam
rydym wedi datblygu dull gweithredu cenedlaethol ar gyfer ysgolion bach a gwledig o fewn y
system hunanwella i ysgolion. Mae ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Addysg Wledig a
gyhoeddwyd ym mis Hydref yn dwyn yr holl gamau gweithredu ar gyfer ysgolion gwledig o
fewn cenhadaeth ein cenedl ynghyd yn un cynllun cydlynol. Mae hyn yn cynnwys cod
trefniadaeth ysgolion newydd a ddaeth i rym ar 1 Tachwedd ac yn cyflwyno rhagdybiaeth yn
erbyn cau ysgolion gwledig. Hefyd, gwnaethom gyflwyno grant gwerth £2.5 miliwn y
flwyddyn i ysgolion bach a gwledig o 1 Ebrill 2017 er mwyn annog arloesed a chefnogi
gweithio o ysgol i ysgol, gan fynd i'r afael â rhai o'r materion allweddol sy'n wynebu ysgolion
bach a gwledig.
Gobeithio bod y diweddariad hwn yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor ac edrychaf ymlaen at drafod
cynnydd â chi yn sesiwn y Pwyllgor ar 10 Ionawr.
Yn gywir

Kirsty Williams AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Cabinet Secretary for Education
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Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 3

CYPE(5)-01-19 - Papur 2
Vaughan Gething AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau
Cymdeithasol
Cabinet Secretary for Health and Social Services

Ein cyf/Our ref MA–P/VG/3573/18
Lynne Neagle AC
Cadeirydd
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Government.Committee.Business@gov.wales
29 Hydref 2018

Annwyl Lynne,
Ers cyhoeddi adroddiad y pwyllgor ar Wasanaethau Iechyd Meddwl Amenedigol ym mis
Hydref 2017 rydym wedi parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu ymhellach y
gwasanaethau cymunedol arbenigol y llwyddwyd i’w darparu yn sgil buddsoddiad a wnaed
yn 2015. Mae cipolwg o weithgarwch y gwasanaethau hyn rhwng mis Ebrill a mis
Gorffennaf wedi dangos bod ychydig dros 1,500 o atgyfeiriadau wedi’u gwneud i
wasanaethau ledled Cymru gyda thystiolaeth bellach yn dangos y galw sydd ar y
gwasanaethau hyn.
Fel y gofynnwyd, rwy’n ysgrifennu i ddarparu ein diweddariad 12 mis ar argymhellion y
pwyllgor. Rwyf wedi darparu ein hymateb gwreiddiol fel atodiad ar ddiwedd y llythyr hwn er
mwyn gallu cyfeirio’n hawdd:
Argymhelliad 1: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn sefydlu, ac yn
darparu cyllid cenedlaethol ar gyfer, rhwydwaith clinigol a reolir dan arweiniad
clinigwyr. Dylai’r rhwydwaith gael yr adnoddau angenrheidiol gan gynnwys amser
uwch staff clinigol a gweinyddol, a chyllideb hyfforddi. Bydd hyn yn ei alluogi i roi
arweinyddiaeth, cydlyniant ac arbenigedd cenedlaethol ar gyfer datblygu ymhellach y
gwasanaethau a’r gweithlu iechyd meddwl amenedigol, gan gynnwys mewn
perthynas â safonau ansawdd, llwybrau gofal, cymwyseddau proffesiynol ac
adnoddau hyfforddi. Dylai’r rhwydwaith clinigol a reolir barhau â dull gweithredu
amlddisgyblaethol y Gymuned Ymarfer gyfredol i annog a datblygu cydweithio a
chyfathrebu effeithiol ymysg yr holl weithwyr proffesiynol perthnasol.

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Vaughan.Gething@llyw.cymru
Correspondence.Vaughan.Gething@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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Mae gan Lywodraeth Cymru gyllid dynodedig ar gyfer rhwydwaith clinigol a reolir sy’n
cynnwys darpariaeth ar gyfer amser uwch staff clinigol a gweinyddol a chyllideb hyfforddi.
Cwblhawyd proses recriwtio’r Arweinydd Clinigol Iechyd Meddwl Amenedigol, ac yn amodol
ar wiriadau cyflogaeth, y gobaith yw y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau yn ei
swydd erbyn diwedd y flwyddyn. Yr arweinydd clinigol fydd yn gyfrifol am sefydlu’r
rhwydwaith er mwyn sicrhau bod hynny’n digwydd gyda’r lefel cymorth priodol. Mae gwaith
paratoi’n cael ei wneud ar aelodaeth y rhwydwaith a’i gylch gorchwyl cyn i’r arweinydd
ddechrau yn ei swydd. Bydd yr arweinydd newydd wedi’i leoli yng Nghydweithrediaeth y
GIG, yn gweithio ochr yn ochr â rhwydweithiau clinigol a reolir eraill, bydd hyn yn galluogi
gweithio ar draws rhwydweithiau ac arferion rhannu gwybodaeth da.
Wrth i broses recriwtio’r arweinydd fynd rhagddi, darparwyd capasiti gan raglen gwella
iechyd meddwl ac anableddau dysgu 1000 o fywydau. Roedd hyn yn sicrhau bod modd
darparu cymorth parhaus i Grŵp Llywio Iechyd Meddwl Amenedigol Cymru Gyfan a’r
gymuned ymarfer. Mae manylion eu gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf wedi’u cynnwys
mewn diweddariadau dilynol i argymhellion.
Argymhelliad 2: Mae’r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau mai
un o dasgau cyntaf y rhwydwaith clinigol a reolir newydd yw cytuno ar fesuriadau
perfformiad seiliedig ar ganlyniadau ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl
amenedigol a’u cyhoeddi. Unwaith y bydd y rhain wedi’u datblygu, dylai Llywodraeth
Cymru gasglu a chyhoeddi data cenedlaethol a lleol ar y mesurau, gyda darpariaeth
gwasanaethau, gweithgarwch a gwelliannau yn cael eu monitro gan gorff cyhoeddus
cysylltiedig penodol (e.e. Iechyd Cyhoeddus Cymru) fel y gellir nodi a gweithredu
mwy o liferi ar gyfer gwella.
Argymhelliad 4: Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau, unwaith y bydd y gwaith brys i
bennu lefel y galw am wasanaethau uned mamau a babanod wedi’i gwblhau yn unol â
chais Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, bod dulliau casglu a monitro
data mwy cadarn yn cael eu cynnal ar draws y llwybr amenedigol er mwyn deall lefel
barhaus yr angen a’r galw am gymorth ac i ddarparu sail dystiolaeth gadarnach ar
gyfer datblygu gwasanaethau yn y dyfodol.
Fel y nodwyd yn argymhelliad un, rydym wedi parhau i gefnogi Grŵp Llywio Iechyd Meddwl
Amenedigol Cymru Gyfan a’r gymuned Ymarfer dros y flwyddyn ddiwethaf drwy hwyluso
amser penodedig gan dîm gwella iechyd meddwl ac anableddau dysgu 1000 o fywydau.
Galluogodd y cydweithio hwn i ni gyhoeddi ‘Arweiniad ar Gyflwyno Gwasanaethau Iechyd
Meddwl Amenedigol Integredig yng Nghymru’ ym mis Gorffennaf 2018.
Mae’r ddogfen hon yn rhoi arweiniad ar swyddogaethau gwasanaethau iechyd meddwl
amenedigol integredig yng Nghymru. Fe’i datblygwyd ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol yn
cynnwys y rhai â phrofiad byw a’r trydydd sector. Cafwyd cynrychiolaeth gan yr holl grwpiau
proffesiynol a defnyddiwyd yr ymchwil a’r dystiolaeth ddiweddaraf fel sail i’r arweiniad.
Datblygwyd y safonau yn y ddogfen i gefnogi mynediad cyfartal at, a darpariaeth
gwasanaethau amenedigol yng Nghymru. Mae’n awgrymu gwybodaeth i’w chasglu gan
fyrddau iechyd i ddatblygu darlun clir o’r galw am wasanaethau, y niferoedd sy’n manteisio
a darpariaeth. Disgwylir y bydd modd cael gwybodaeth feintiol ac ansoddol wrth i
wasanaethau ddatblygu ac aeddfedu. Bydd y gwaith hwn yn galluogi byrddau iechyd i
wneud penderfyniadau seiliedig ar dystiolaeth am ddarpariaeth y gwasanaeth hwnnw yn y
dyfodol.
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Mae geiriadur adnoddau a data i gefnogi’r broses o gasglu gwybodaeth am wasanaethau
iechyd meddwl amenedigol yn cael ei dreialu hefyd. Bydd gwasanaethau mamolaeth,
ymwelwyr iechyd ac iechyd meddwl amenedigol yn cydweithio i bennu dangosyddion
perfformiad allweddol meintiol ac ansoddol y maent am eu defnyddio o’r casglu
data/cwestiwn archwilio a awgrymwyd yn y cydymaith sy’n cyd-fynd â’r ddogfen hon. Bydd y
gwaith hwn nawr yn cael ei ystyried ochr yn ochr â datblygu set ddata graidd ar gyfer iechyd
meddwl ac yn cynnwys trafodaeth ar ofynion adrodd y gwasanaethau hyn. Fodd bynnag,
cydnabyddir na fyddwn mewn sefyllfa i adrodd yn llawn ar lefel y manylion sydd eu hangen
ledled Cymru hyd nes y byddwn yn cyflwyno Gwasanaeth Gwybodeg Gofal Cymunedol
Cymru. Mae’r Gwasanaeth Gwybodeg yn cael ei gyflwyno’n raddol hyd at 2022, er y
cydnabyddir y bydd rhai elfennau o’r gwaith gofynnol yn cael eu cwblhau’n gynt.
Mae tîm gwella 1000 o fywydau hefyd wedi gwneud gwaith i bennu’r galw am wasanaethau
Uned Mamau a Babanod. Bydd yr adnodd casglu data sy’n cael ei dreialu ar hyn o bryd yn
cynnwys gwybodaeth am y galw am ddarpariaeth i gleifion mewnol.
Argymhelliad 3: Bod y gwaith y gofynnwyd amdano gan Bwyllgor Gwasanaethau
Iechyd Arbenigol Cymru i nodi lefel y galw am wasanaethau uned mamau a babanod
yn cael ei gwblhau fel mater o frys. Rydym yn argymell bod y gwaith hwn yn cael ei
gwblhau yn ystod y cyfnod 6 wythnos y byddem yn disgwyl i Lywodraeth Cymru
ddarparu ymateb i’r adroddiad hwn a dylai fod yn brif ystyriaeth wrth benderfynu sut i
ddyrannu cyllid ar gyfer y gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol cleifion mewnol
arbenigol a gyhoeddwyd fel rhan o gytundeb y gyllideb ar 01 Hydref.
Argymhelliad 6: Bod Llywodraeth Cymru, yn seiliedig ar y dystiolaeth a dderbyniwyd,
yn sefydlu uned mamau a babanod yn ne Cymru, wedi’i chomisiynu a’i chyllido yn
genedlaethol i ddarparu gwasanaethau Cymru gyfan, sydd â staff digonol o ran
niferoedd a disgyblaethau, ac sy’n gweithredu fel canolfan ganolog o wybodaeth a
dysgu seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru.
Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru wedi cwblhau ein comisiwn i nodi
lefel y galw am wasanaethau uned mamau a babanod i gleifion mewnol, a oedd yn ofynnol i
weld beth yw’r anghenion am wasanaethau. Er bod hyn wedi cymryd mwy o amser na’r hyn
a obeithiwyd, mae’r amser estynedig wedi’n galluogi i wneud asesiad cliriach o effaith
gwasanaethau cymunedol newydd ar alw gan gleifion mewnol.
Yn dilyn gweithdai comisiynu a hwyluswyd gan Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol
Cymru, mae dau Fwrdd Iechyd yng Nghymru wedi mynegi diddordeb mewn darparu
gwasanaeth Uned Mamau a Babanod. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ystyried
ymarferoldeb unrhyw gynigion, costau amcangyfrifiedig a’r amserlenni. Rhagwelir y bydd y
cyflwyniadau hyn yn barod i’w cyflwyno gerbron Cyd-bwyllgor y Gwasanaethau Iechyd
Arbenigol ar 13 Tachwedd. Bydd opsiynau ar gyfer darparu gwasanaeth Uned Mamau a
Babanod y gall menywod y Gogledd ei ddefnyddio yn cael ei gyflwyno hefyd.
Rydym wedi gofyn i Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru ddarparu diweddariad
yn uniongyrchol i chi yn dilyn y Cyd-bwyllgor ar 13 Tachwedd.
Argymhelliad 5: Bod y rhwydwaith clinigol a reolir newydd (gweler argymhelliad 1) yn
rhoi blaenoriaeth i gynhyrchu canllawiau i weithwyr proffesiynol a gwybodaeth i
gleifion, yn seiliedig ar dystiolaeth, ynghylch sut gall cyfnod mewn uned mamau a
babanod fod o fudd i famau, babanod a’u teuluoedd fel y gellir gwneud
penderfyniadau mwy gwybodus am opsiynau triniaeth.
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Mae’r Gymuned Ymarfer sefydledig yn darparu’r ymchwil a’r wybodaeth ddiweddaraf i
glinigwyr. Y tîm 1000 o fywydau sy’n hwyluso’r Gymuned ar hyn o bryd. Cynhaliodd y tîm
1000 o fywydau gynhadledd ym Mawrth 2018 hefyd a oedd yn canolbwyntio ar hybu iechyd
meddwl rhieni a babanod yn y 100 diwrnod cyntaf.
Bydd yr Arweinydd Clinigol Iechyd Meddwl Amenedigol newydd, unwaith y bydd yn ei
swydd, yn blaenoriaethu gweithio’n agos gyda Phwyllgor Gwasanaethau Arbenigol Iechyd
Cymru i greu canllawiau penodol ar dderbyniadau i Uned Mamau a Babanod.
Argymhelliad 7: Bod Llywodraeth Cymru, yng ngoleuni’r ffaith na fydd uned mamau a
babanod sydd wedi’i lleoli yn ne Cymru o reidrwydd yn addas i famau a theuluoedd
yng nghanolbarth a gogledd Cymru, yn ymgysylltu fel mater o frys â GIG Lloegr i
drafod opsiynau ar gyfer creu canolfan yn y gogledd-ddwyrain a allai wasanaethu
poblogaethau o boptu’r ffin. Dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o sicrwydd mewn
perthynas â gallu GIG Cymru i gomisiynu gwelyau mewn unedau mamau a babanod
mewn canolfannau yn Lloegr lle pennir bod angen clinigol amdanynt.
Mae trafodaethau’n parhau gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Er bod Pwyllgor
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru, fel comisiynwyr y gwasanaeth cyfredol, wedi cael
nifer o sgyrsiau â GIG Lloegr, ni chytunwyd ar drefniadau pendant i gaffael gwelyau yn y
Gogledd hyd yn hyn. Mae’r Tîm Iechyd Meddwl Amenedigol Arbenigol yn y Gogledd yn rhan
o’r gwaith o ddatblygu cynlluniau ar gyfer model asesu a throsglwyddo lleol i welyau
arbenigol naill ai yn GIG Cymru neu Loegr fel bo angen. Bydd papur yn cynnwys y
gwahanol opsiynau ac amlinelliad o gostau’n cael ei gyflwyno gerbron Cyd-bwyllgor
Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru ar 13 Tachwedd.
Fel y nodwyd uchod rydym wedi gofyn i Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
roi diweddariad uniongyrchol i chi yn dilyn y Cyd-bwyllgor.
Argymhelliad 8: Bod Llywodraeth Cymru’n darparu cynllun gweithredu clir i sicrhau
bod canolfannau sy’n darparu gwelyau mewn unedau mamau a babanod, pa le
bynnag y bônt (yng Nghymru neu yn Lloegr) wedi’u hintegreiddio’n agos â thimau
iechyd meddwl amenedigol cymunedol arbenigol a’u bod yn cael eu rheoli, eu
cydgysylltu a’u hariannu ar sail genedlaethol, Cymru gyfan i sicrhau eu bod yn cael
eu defnyddio’n effeithlon a bod mynediad teg iddynt, yn enwedig gan fod eu hangen
ar frys mewn sefyllfaoedd argyfwng yn aml.
Rydym yn disgwyl i dimau cymunedol gysylltu â gwasanaethau cleifion mewnol yn Lloegr
(neu Gymru) i sicrhau trosglwyddo di-dor o wasanaethau cartref i wasanaethau arbenigol ac
yn ôl er mwyn cefnogi trosglwyddiad cam i fyny a cham i lawr didrafferth rhwng gofal cleifion
mewnol a chymunedol. Mae’r Gymuned Ymarfer yn cynnwys aelodau o dimau cymuned
pob bwrdd iechyd a fydd yn darparu gofal yng nghartrefi pobl gyda chysylltiadau i’r Uned
Mamau a Babanod lle bo angen. Mae darpariaeth gyfredol yn cael ei rheoli fesul achos gan
Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru.
Argymhelliad 9: Ar sail dadl “buddsoddi er mwyn arbed” ac yn dilyn dadansoddiad
o’r gwerthusiad o wasanaethau sydd ar droed, a chanlyniadau ymchwil Mind-NSPCCY Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, bod Llywodraeth Cymru’n darparu
cyllid ychwanegol i’r Byrddau Iechyd er mwyn gallu mynd i’r afael ag amrywiadau yn
well fel bod modd datblygu gwasanaethau a gwella ansawdd trwy ehangu’r timau
presennol. Er mwyn sicrhau bod yr holl wasanaethau iechyd amenedigol cymunedol
yn cyrraedd yr un safon â’r gorau, dylai’r dull a fabwysiedir gan Lywodraeth Cymru i
ddyrannu cyllid ychwanegol anelu’n bennaf at yr angen i fynd i’r afael â’r
gwahaniaeth mewn darpariaeth rhwng Byrddau Iechyd yng Nghymru.

Tudalen y pecyn 64

Roedd adroddiad Mind-NSPCC-Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl yn
dangos y cynnydd a wnaed o ran darparu gofal iechyd meddwl amenedigol i fenywod a’u
teuluoedd yng Nghymru ac yn gwneud cyfeiriadau penodol at y gwelliannau hyn. Mae
monitro gweithgarwch timau iechyd meddwl amenedigol cymunedol yn barhaus hefyd wedi
dangos tystiolaeth o gynnydd mewn galw.
Mae blaenoriaeth ar gyfer y gronfa trawsnewid iechyd meddwl £7 miliwn a ddechreuodd
eleni yn cynnwys ystyriaeth i ehangu gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol fel maes
blaenoriaeth allweddol. Gofynnwyd i fyrddau iechyd gyflwyno cynigion erbyn mis Gorffennaf
ac mae swyddogion wedi bod yn asesu’r cynigion hyn. Mae byrddau iechyd wedi cadarnhau
eu bwriad i wario tua £0.5 miliwn arall ledled Cymru ar wasanaethau iechyd meddwl
amenedigol.
Mae buddsoddiad pellach yn y maes pwysig hwn hefyd wedi’i gynnwys yn y gyllideb ddrafft
ar gyfer 2019-20. Byddwn yn gofyn i fyrddau iechyd ystyried adroddiad Mind-NSPCC- Y
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl wrth ddatblygu eu gwasanaethau
ymhellach.
Argymhelliad 10: Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y gwaith sy’n mynd
rhagddo i wella mynediad at therapïau seicolegol ar gyfer menywod amenedigol (a
dynion lle bo angen) yn cael ei flaenoriaethu o ystyried y cysylltiad sydd wedi’i
sefydlu rhwng salwch amenedigol ac iechyd a datblygiad plentyn. Dylid rhoi
blaenoriaeth i sicrhau bod menywod beichiog a menywod sydd newydd roi
genedigaeth sydd â phroblemau iechyd meddwl yn gallu cael therapïau siarad neu
wasanaethau seicolegol (ar lefel gofal sylfaenol ac eilaidd) yn gyflym ac amserol,
gydag amseroedd aros yn cael eu monitro a’u cyhoeddi. Gofynnwn am ddiweddariad
ar gynnydd mewn perthynas â gwella mynediad at therapïau seicolegol ar gyfer
menywod amenedigol (a dynion lle bo angen) o fewn 12 mis i gyhoeddi’r adroddiad
hwn.
Rydym wedi darparu £4 miliwn o gyllid ychwanegol yn uniongyrchol i fyrddau iechyd i wella
mynediad i therapïau seicolegol. Mae’r Pwyllgor Rheoli Therapïau Seicolegol Cenedlaethol
wedi llunio cynllun gweithredu i helpu byrddau iechyd i asesu eu sefyllfa gyfredol a gwneud
gwelliannau lleol. Rydym wedi cymeradwyo cynigion gan bob bwrdd iechyd i wella eu
gwasanaethau lleol yn unol â’r cynllun cenedlaethol. Mae cymorth bellach wedi’i ddarparu i
fyrddau iechyd i weithredu eu cynlluniau unigol.
Mae yna ofyniad eisoes bod rhaid cynnig asesiad gan Wasanaethau Cymorth Iechyd
Meddwl Gofal Sylfaenol Lleol o fewn 28 diwrnod i dderbyn atgyfeiriad a bod ymyriadau
therapiwtig dilynol gan y Gwasanaethau Cymorth yn dechrau o fewn 28 diwrnod i ganlyniad
yr asesiad. Mae gan y ddau ofyniad darged perfformiad o 80%. Mae’r data diwethaf a
gyhoeddwyd (Mehefin 2018) yn dangos bod Byrddau Iechyd yn bodloni’r targedau asesu ac
ymyriadau ar sail pob oedran, drwy Gymru yn y Gwasanaethau Cymorth. Mae’r gwelliant
hwn yng nghyd-destun mwy o atgyfeiriadau i’r Gwasanaethau Cymorth. Ledled Cymru,
rhwng 2013 i 2015, derbyniwyd 4,863 o atgyfeiriadau bob mis, ond roedd y ffigur hwn wedi
cynyddu i 5,589 ar gyfartaledd bob mis erbyn 2017-18. Mae hyn yn golygu bod mwy o bobl
yn cael eu hatgyfeirio ac yn defnyddio’r Gwasanaethau Cymorth a bod mwy o bobl yn cael
eu gweld ac yn derbyn ymyriadau therapiwtig yn brydlon lle bo angen.
Rydym yn cydnabod y bydd rhai menywod angen ymyriadau seicolegol mwy arbenigol ac
mae’n buddsoddiad a’n cynllun cenedlaethol hefyd yn ceisio gwella mynediad i’r
gwasanaethau hyn a sicrhau eu bod ar gael yn fwy amserol. Nid yw’n cynlluniau casglu
data cyfredol ar gyfer y gwasanaethau mwy arbenigol hyn yn ein galluogi i ddadgyfuno’r
data hwn mewn perthynas â gwasanaethau amenedigol ar hyn o bryd; bydd gwaith parhaus
i ddatblygu set ddata craidd iechyd meddwl yn gwella’n gallu i wneud hyn yn y dyfodol.
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Argymhelliad 11: Bod Llywodraeth Cymru’n sicrhau bod pob Bwrdd Iechyd yn
buddsoddi mewn ymrwymo’n llawn i safonau ansawdd Coleg Brenhinol y
Seiciatryddion ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol er mwyn gwireddu
manteision adolygiad cymheiriaid, dysgu a rennir a meincnodi.
Trwy Grŵp Llywio Iechyd Meddwl Amenedigol Cymru Gyfan, mae pob bwrdd iechyd wedi
ymrwymo i weithio tuag at safonau ansawdd Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.
Cadarnhaodd adroddiad Mind-NSPCC-Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl
fod dau dîm cymunedol wedi cofrestru ar gyfer y safon ansawdd hon gan roi gwybodaeth
dda am ble ddylai timau cyfredol ganolbwyntio er mwyn gwella gwasanaethau a ddarperir.
Mae’r Grŵp Llywio a’r Gymuned Ymarfer yn parhau i ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu a
rennir a meincnodi.
Argymhelliad 12: Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y llwybr gofal clinigol
Cymru gyfan newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yn gofyn am
gysondeb o ran canlyniadau (gan gynnwys cyfnodau atgyfeirio ac amseroedd aros)
ond yn galluogi Byrddau Iechyd i gadw lefel yr hyblygrwydd sydd ei angen o ran
dulliau cyflwyno er mwyn rheoli a diwallu anghenion lleol. Dylai datblygu a
gweithredu llwybr gofal clinigol Cymru gyfan integredig sy’n seiliedig ar dystiolaeth o
fewn y 12 mis nesaf (gyda rhai gwasanaethau lleol) fod yn flaenoriaeth. Dylai’r llwybr
helpu i ddarparu gwasanaethau integredig a chymell ymyrraeth gynnar ac
ymagweddau cyfannol tuag at ofal a gwella.
Mae’r arweiniad ar lwybr integredig wedi’i ddatblygu – gweler yr ateb i gwestiwn 2.
Argymhelliad 14: Bod Llywodraeth Cymru yn adolygu gwybodaeth a ddarperir mewn
pecynnau cynenedigol ac ôl-enedigol safonol i fenywod yng Nghymru i sicrhau ei
bod yn cynnwys y manylion angenrheidiol am les emosiynol, iechyd meddwl
amenedigol a lle i ofyn am help a chymorth.
Mae pob menyw feichiog yn derbyn y llyfr Naw Mis a Mwy (cyhoeddwyd yn 2014). Mae’r
llyfr yn darparu gwybodaeth am feichiogrwydd a hyd at 5 mlynedd ar ôl i’r babi gael ei eni.
Mae’n cynnwys gwybodaeth am lesiant a chyfeiriadau at ble i gael cymorth a chefnogaeth.
Mae swyddogion wrthi’n gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch gwybodaeth a
ddarperir i rieni. Mae grŵp, dan gadeiryddiaeth y Dirprwy Brif Swyddog Meddygol, yn
ystyried yr opsiynau ar gyfer darparu gwybodaeth i rieni, yn cynnwys y defnydd posibl o
blatfformau electronig ac apiau, yn hytrach na Naw Mis a Mwy yn unig.
http://www.wales.nhs.uk/documents/Pregnancy%20to%204%20Years%20Book%20FINAL
%20English%20Revised%20E-Book%20Compressed.pdf
Argymhelliad 15: Bod Llywodraeth Cymru yn dylunio fframwaith cenedlaethol ar
gyfer dosbarthiadau cynenedigol, yn ei ddarparu i bob Bwrdd Iechyd a’i gwneud hi’n
ofynnol iddynt wneud mwy i annog presenoldeb mewn dosbarthiadau. Dylai’r
fframwaith gynnwys sgyrsiau am les emosiynol a realiti rhianta er mwyn chwalu’r
stigma sylweddol a niweidiol ynghylch salwch meddwl amenedigol.
Mae gan bob bwrdd iechyd ddarpariaeth crefft rhieni sy’n cael ei darparu’n lleol. Mae’r
dulliau a ddefnyddir ledled GIG Cymru yn cael eu hadolygu fel rhan o’r gwaith o ddatblygu
gweledigaeth ddarbodus ar gyfer gwasanaethau mamolaeth, sydd i’w gyhoeddi erbyn
diwedd y flwyddyn.
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Rydym yn ymwybodol bod byrddau iechyd yn parhau i annog presenoldeb mewn nifer o
ffyrdd. Mae enghreifftiau’n cynnwys cysylltu â chanolfannau hamdden lleol a chreu
systemau archebu ar-lein. Rydym hefyd wedi cytuno i gysylltu â’r ffrwd waith addysg
gynenedigol i lunio fframwaith cenedlaethol ar gyfer ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
amenedigol.
Argymhelliad 16: Bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r cyrff perthnasol i
sicrhau bod iechyd meddwl amenedigol yn cael ei gynnwys yn hyfforddiant cyngofrestru a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yr holl weithwyr iechyd
proffesiynol a chlinigwyr sy’n debygol o ddod ar draws menywod amenedigol. Dylai
Llywodraeth Cymru sicrhau bod sylw i iechyd meddwl amenedigol fel pwnc ar ei ben
ei hun ym maes bydwreigiaeth ac addysg ymwelwyr iechyd yn cael ei wella ac yn
rhan o’r rhaglen nyrsio iechyd meddwl cyn cofrestru. Mae angen i gwricwlwm craidd
Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol ar gyfer hyfforddiant ymarfer cyffredinol
baratoi meddygon teulu yn well i ymdrin â phroblemau iechyd meddwl amenedigol
hefyd.
Y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yw rheoleiddiwr y DU ar gyfer nyrsys, bydwragedd a
nyrsys iechyd cyhoeddus cymunedol arbenigol fel ymwelwyr iechyd. Rhan o’i rôl yw pennu’r
safonau medrusrwydd sy’n arwain at gofrestru. Mae safonau medrusrwydd ar gyfer nyrsys a
bydwragedd yn cael eu diwygio ar hyn o bryd a disgwylir iddynt gael eu cyflwyno ar gyfer
rhaglenni sy’n dechrau ym mis Medi 2020.
Cyhoeddwyd y safonau medrusrwydd nyrsio newydd ac mae disgwyl i nyrsys gael
gwybodaeth a sgiliau iechyd meddwl ym mhob maes ymarfer.
Mae yna weithgor gweithredu cenedlaethol sy’n cynnwys aelodau o’r sefydliadau addysg
cymeradwy a GIG Cymru i ddatblygu’r rhaglenni nyrsio i’w cynnig yng Nghymru. Gofynnwyd
i’r arweinydd rhaglen cenedlaethol sicrhau bod gofal iechyd meddwl amenedigol yn cael ei
gynnwys yn benodol yn y rhaglenni nyrsio iechyd meddwl.
Tra bod y safonau bydwreigiaeth cyfredol yn cyfeirio at fonitro a chefnogi menywod sydd ag
iselder neu salwch meddwl arall ôl-enedigol bydd cyfle i wella gwybodaeth a sgiliau
bydwragedd ym maes iechyd meddwl amenedigol yn y dyfodol. Er mwyn sicrhau bod
bydwragedd y dyfodol yn barod am yr heriau a ddaw, mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth
wrthi’n adolygu a gweithio i ddiogelu safonau medrusrwydd bydwragedd cofrestredig at y
dyfodol. Bydd y safonau newydd yn amlinellu beth sy’n ofynnol gan fydwragedd dan
hyfforddiant cyn y gallant ymuno â’r gofrestr a dechrau gweithio fel bydwragedd
cymwysedig. Mae’r safbwyntiau a’r adborth amrywiol a gasglwyd yn helpu i ddatblygu
safonau medrusrwydd drafft. Bydd y Cyngor yn cyflwyno’r safonau drafft gerbron cyfarfod y
Cyngor ym mis Tachwedd 2018, yna’n cynnal ymgynghoriad cyhoeddus arnynt ym mis
Chwefror 2019. Bydd gweithgor gweithredu cenedlaethol yn cael ei sefydlu ar ôl
cymeradwyo’r safonau. Mewn ffordd debyg i waith y safonau nyrsio, gofynnir i’r grŵp
sicrhau bod gwybodaeth a sgiliau iechyd meddwl amenedigol yn cael eu cynnwys yn y
rhaglenni bydwreigiaeth a gynigir yng Nghymru.
Gallwn gadarnhau hefyd fod Iechyd Meddwl Amenedigol wedi’i gynnwys yng nghwricwlwm
hyfforddiant meddygon teulu. O ran addysgu yn gysylltiedig â’r pwnc hwn, caiff hyn ei
ddarparu drwy sesiynau Datblygiad Proffesiynol Parhaus grŵp yn bennaf yn ogystal â
sesiynau tiwtorial un-i-un rhwng yr hyfforddai a’r Goruchwylydd Addysgol.
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Argymhelliad 17: Bod Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â gwaith i ddatblygu a
chyflwyno strategaeth ar gyfer y gweithlu/fframwaith cymhwysedd er mwyn meithrin
capasiti a chymhwysedd ar draws y gweithlu arbenigol, gan edrych ar brofiad yn
Rhwydweithiau Clinigol a Reolir Lloegr a’r Alban sy’n ysgwyddo cyfrifoldeb am
hyfforddiant fel rhan o’u rôl arweinyddiaeth a chydlynu.
Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen hyfforddiant a chymhwysedd a rhagwelir y bydd y gwaith
hwn yn cael ei gwblhau gan y rhwydwaith amenedigol newydd. Mae byrddau iechyd hefyd
wedi cyflwyno cynigion cyllido sy’n cynnwys agweddau ar hyfforddiant drwy gronfa
trawsnewid iechyd meddwl. Bydd Llywodraeth Cymru’n monitro gweithrediad y gwaith hwn.
Argymhelliad 18 – Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod gan bob Bwrdd Iechyd
fydwraig sy’n arbenigo mewn iechyd meddwl amenedigol er mwyn annog cyfathrebu
gwell rhwng gweithwyr proffesiynol fel y gall menywod sy’n sâl gael y gofal a’r
cymorth gorau sydd eu hangen arnynt.
Mae gan bum bwrdd iechyd fydwraig iechyd meddwl amenedigol arbenigol erbyn hyn ac
mae gan un bwrdd iechyd ymwelydd iechyd amenedigol arbenigol. Rydym yn parhau i
weithio gyda byrddau iechyd ar ddatblygu’r timau iechyd meddwl amenedigol ymhellach i
sicrhau bod menywod yn cael y gofal a’r cymorth gorau. Bydd y trafodaethau hyn yn
seiliedig ar ganfyddiadau adroddiadau Mind-NSPCC-Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer
Iechyd Meddwl a Chynghrair Iechyd Meddwl Mamau. Rôl arall yr arweinydd clinigol fydd
parhau i wella cyfathrebu rhwng gweithwyr proffesiynol.
Argymhelliad 19: Bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod pob Bwrdd Iechyd yn
gweithio tuag at sefyllfa lle mae pob menyw yn cael perthynas barhaus gyda naill ai
bydwraig neu ymwelydd iechyd. Er na fydd hi’n bosibl cyfarfod â’r un unigolyn ar bob
achlysur, dylai pob Bwrdd Iechyd fynd at i glustnodi adnoddau er mwyn ceisio
sicrhau parhad gofal, gydag arweinydd a enwir yn gyfrifol am ofal ôl-enedigol pob
menyw.
Mae ein Strategaeth Genedlaethol, Ffyniant i Bawb, yn nodi’r blynyddoedd cynnar fel maes
blaenoriaeth. Gan adlewyrchu’r ymrwymiad yn y Strategaeth Genedlaethol i greu “system
fwy cydgysylltiedig ac ymatebol a fydd yn rhoi lle canolog i anghenion unigryw pob plentyn”,
rydym wedi sefydlu rhaglen waith i ystyried sut i greu system blynyddoedd cynnar, ar lefel
leol a chenedlaethol. Ein nod yw datblygu un dull cydgysylltiedig ar gyfer y blynyddoedd
cynnar, a fydd yn sicrhau bod gwasanaethau’n cael eu darparu mewn ffordd fwy
cydweithredol ac integredig. Mae’r rhaglen waith hon wedi tanlinellu rôl allweddol y
gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd i gefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai sydd wedi’u nodi fel
rhai sydd angen cymorth ychwanegol. Cynhaliodd swyddogion Felin Drafod ar 21 Awst a
oedd yn galluogi gweithwyr iechyd proffesiynol o wasanaethau Dechrau’n Deg a
gwasanaethau Ymwelwyr Iechyd cyffredinol i ystyried gweledigaeth ar gyfer darpariaeth
gwasanaethau’r dyfodol a dysgu o beth sy’n gweithio. Mae ffrwd waith wedi’i sefydlu i
ddatblygu argymhellion y Felin Drafod ac i greu cysylltiadau â darnau eraill o waith sydd ar
droed mewn perthynas â’r blynyddoedd cynnar.
Yn ogystal, mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn arwain gwaith gyda rhanddeilad ar
ddatblygu gweledigaeth ar gyfer darpariaeth bydwreigiaeth y dyfodol. Cynigir y dylai pob
menyw gael parhad o ofal cyn geni ac ar ôl geni drwy system cyfeillio a chynlluniau gofal ar
gyfer unigolion.
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Argymhelliad 20: Bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Byrddau Iechyd i sicrhau
bod lefelau priodol o ddarpariaeth y trydydd sector yn cael eu hariannu’n briodol, yn
enwedig lle gwneir atgyfeiriadau gan ac i wasanaethau statudol. Dylid creu
cyfeiriadur o wasanaethau’r trydydd sector i gynyddu ymwybyddiaeth eu bod ar gael
a dylai darparwyr perthnasol yn y trydydd sector gael eu gwahodd fel mater o drefn i
fynychu hyfforddiant ar y cyd â gwasanaethau statudol.
Fel yr ailadroddwyd yn ein hymateb blaenorol mae disgwyl i fyrddau iechyd gynllunio i
ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl i ddiwallu anghenion eu poblogaethau perthnasol.
Gallant ddewis darparu’r gwasanaethau hyn mewn partneriaeth â sefydliadau’r trydydd
sector neu’r sector annibynnol, neu gomisiynu gwasanaethau penodol ganddynt. O’n gwaith
mapio rydym yn ymwybodol o enghreifftiau o hyn yn digwydd. Mae angen i unrhyw
wasanaeth gael ei ategu gan hyfforddiant priodol a byddem yn disgwyl i gomisiynwyr
gwasanaethau sicrhau bod hyn yn digwydd, yn cynnwys y rhai o’r trydydd sector. Mae’r
trydydd sector hefyd yn aelodau allweddol o Grŵp Llywio Iechyd Meddwl Amenedigol
Cymru Gyfan a’r Gymuned Ymarfer, y ddau yn cynnwys rôl i rannu ymarfer a meithrin
cyfleoedd dysgu.
Rydym yn cydnabod fod y galw am wasanaethau iechyd meddwl amenedigol yn fwy na’r
capasiti ar hyn o bryd. Dyna pam y gwnaethom ei gynnwys fel maes blaenoriaeth allweddol
ar gyfer y gronfa drawsnewid iechyd meddwl a’i gynnwys yn ein cyllideb ddrafft ar gyfer
2019/20.
Rydym yn parhau i gefnogi DEWIS Cymru sy’n ‘siop un stop’ ar gyfer gwybodaeth am
lesiant yng Nghymru.
Argymhelliad 21. Bod Llywodraeth Cymru’n amlinellu, o fewn chwe mis i gyhoeddi’r
adroddiad hwn, sut mae’n bwriadu mynd i’r afael â’r diffyg cymorth seicolegol ar
gyfer rhieni babanod newyddenedigol neu rieni sy’n mynd trwy brofedigaeth a
bodloni’r safonau, a pha gamau y bydd yn eu cymryd os na sicrheir cydymffurfiaeth
â’r safonau. Dylid cyhoeddi’r trydydd rhifyn o’r safonau newyddenedigol fel mater o
flaenoriaeth.
Mae gan bob bwrdd iechyd yng Nghymru arweinydd ar gyfer cymorth profedigaeth i famau.
Mae’r arweinwyr profedigaeth wedi bod yn allweddol wrth ddarparu hyfforddiant Cymru
Gyfan i staff clinigol, datblygu gwybodaeth i fenywod a theuluoedd, datblygu’r safonau gofal
a chydweithio gyda’r Gymdeithas Marw-enedigaethau a Marwolaethau Newyddanedigion
(SANDs) ar amgylcheddau gofal priodol. Dylai cymorth i fenywod a theuluoedd amrywio o
gydnabod colled i ddechrau i drefniadau angladd ac ymchwiliadau a dibriffio ôl-enedigol.
Cydnabyddir bod cael un pwynt cyswllt yn hanfodol i sicrhau bod teuluoedd yn teimlo eu
bod yn cael eu cefnogi ac yn cael y wybodaeth angenrheidiol.
Mae yna brosesau cadarn ar waith i adolygu unrhyw farwolaeth. Mae hyn yn cynnwys
gofyniad am adolygu’n lleol gan ddefnyddio’r Adnodd Adolygu Marwolaethau Amenedigol.
Mae’r Adnodd hwn hefyd yn cynhyrchu adroddiadau i ysbytai eu hystyried ar lefel Bwrdd.
Bydd yr adroddiadau’n galluogi sefydliadau i nodi themâu ar draws nifer o farwolaethau i
gefnogi dysgu a newidiadau lefel system yn narpariaeth a’r gwaith o gomisiynu
gwasanaethau i wella gofal yn y dyfodol. Bydd y Rhwydwaith Mamolaeth a Newyddenedigol
yn llunio adroddiad blynyddol yn unol ag argymhellion yr Adnodd.
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Mae yna ofyniad hefyd i roi gwybod am farwolaethau i MBRRACE-UK (Mother and Babies:
Reducing Risk though Audits and Confidential Enquiries across the UK) a gomisiynir gan
HQIP i gynnal Rhaglen Adolygu Canlyniadau Clinigol Mamau, Babanod Newydd-anedig a
Babanod. Nod y rhaglen yw casglu, dadansoddi ac adrodd data goruchwylio cenedlaethol a
chynnal ymholiadau cyfrinachol cenedlaethol er mwyn ysgogi a gwerthuso gwelliannau
mewn gofal iechyd i famau a babanod.
Diwygiwyd y Rhwydwaith Newyddenedigol y safonau newyddenedigol gyda’r 3ydd
Argraffiad wedi’i gymeradwyo gan Grŵp Llywio’r Rhwydwaith Newyddenedigol ym mis Medi
2017 a’i gyflwyno’n llawn ddechrau 2018.
Mae Rhwydwaith Newyddenedigol Cymru’n sicrhau bod cynnydd tuag at gydymffurfiaeth
lawn yn cael ei monitro lle mae yna gyfeiriad at ofal profedigaeth. Bydd pob uned yn sicrhau
bod digon o seicolegwyr, cwnselwyr a gweithwyr iechyd meddwl eraill ar gael i alluogi rhieni,
brodyr a chwiorydd a staff i gael gafael ar gymorth seicolegol.
O dan delerau’r Safonau, bydd cymorth profedigaeth yn cael ei gynnig i deuluoedd a
gollodd fabi yn yr uned babanod newydd-anedig.
Mae swyddogion wedi darparu canllawiau i fyrddau iechyd ar ofal plant sy’n cael eu geni ar
y trothwy goroesi. Fel rhan o’r gwaith hwn, cyhoeddwyd Cylchlythyr Iechyd Cymru yn
cyfarwyddo byrddau iechyd i sicrhau bod ganddynt ddarpariaeth addas ar gyfer cymorth
profedigaeth i deuluoedd sydd wedi colli babanod.
Rydym yn disgwyl i Fyrddau Iechyd weithio gyda’r Rhwydwaith Newyddenedigol i sicrhau
bod eu cynlluniau gwasanaethau newyddenedigol yn ddigon cadarn i gyflawni Safonau
Newyddenedigol Cymru Gyfan a gwelliannau ar draws y gwasanaeth.
Yn ogystal, mae’r Bwrdd Gofal Diwedd Oes yn gweithio gyda Chanolfan Ymchwil Marie
Curie i gwmpasu darpariaeth gwasanaethau profedigaeth ledled Cymru. Bydd y gwaith hwn
yn cael ei gynnal o fis Tachwedd 2018 a Mai 2019.
Argymhelliad 25. Bod Llywodraeth Cymru’n sicrhau bod yr holl waith o gynllunio’r
gweithlu ar gyfer darparu gwasanaeth iechyd meddwl amenedigol yn ystyried
anghenion Cymraeg y boblogaeth ac yn darparu ar eu cyfer.
Bydd Safonau’r Gymraeg ar gyfer y sector iechyd yn cael eu seilio ar Mwy na Geiriau ac
mae disgwyl iddynt ddod i rym ym Mehefin 2019. Bydd Comisiynydd y Gymraeg yn
penderfynu pa safonau fydd yn cael eu pennu ar fyrddau ac ymddiriedolaethau iechyd, ond
mae safonau yn y rheoliadau’n cynnwys y gofyniad i sefydliadau ddatblygu sgiliau Cymraeg
eu staff; darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o’r Gymraeg; asesu’r angen am sgiliau
Cymraeg wrth hysbysebu swyddi a’r gofyniad i sefydliadau gyhoeddi cynllun 5 mlynedd yn
nodi i ba raddau y gallent gynyddu eu gallu i gynnig ymgynghoriadau clinigol yn Gymraeg.
Argymhelliad 26. Bod Llywodraeth Cymru yn ei gwneud hi’n ofynnol i Fyrddau Iechyd
adrodd ar i ba raddau y mae eu timau iechyd meddwl amenedigol yn ymgysylltu â
gwasanaethau eraill ac yn gweithio ar y cyd â nhw – gwasanaethau fel CAMHS,
Unedau Dibyniaeth Cymunedol a thimau iechyd meddwl gofal sylfaenol ac eilaidd.
Fel rhan o’n gwaith monitro, rydym wedi cael cadarnhad gan yr holl fyrddau iechyd eu bod
yn ymgysylltu a chydweithio â gwasanaethau eraill. Mae enghreifftiau’n dangos y timau
arbenigol yn gweithio’n hyblyg i ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaethau unigol ac
wrth wneud hynny, yn cydweithio rhwng timau yn cynnwys CAMHS, timau Camddefnyddio
Sylweddau, gofal sylfaenol a Thimau Iechyd Meddwl Cymunedol.
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Argymhelliad 27. Bod Llywodraeth Cymru’n gwneud rhagor o waith ar y cysylltiad
rhwng anghydraddoldebau iechyd ac iechyd meddwl amenedigol, gan
ganolbwyntio’n arbennig ar y mecanweithiau gorau ar gyfer canfod problemau’n
gynnar a thrin y poblogaethau hynny sydd â’r angen mwyaf.
Mae’n cyllid i gefnogi Hyb Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod Iechyd Cyhoeddus
Cymru yn sail i’n dull hirdymor i dorri’r cysylltiad rhwng profiadau niweidiol yn ystod
plentyndod a chanlyniadau gwaeth mewn bywyd, yn cynnwys problemau iechyd meddwl.
Yn ogystal, mae yna enghreifftiau o Fydwragedd ac Ymwelwyr Iechyd yn edrych ar sut i
sicrhau bod y gwasanaethau a ddarparant yn ystyried y profiadau hyn.
Mae’r tîm 1000 o fywydau hefyd wedi darparu cyfleoedd i ddysgu am waith Profiadau
Niweidiol yn ystod Plentyndod a amlinellwyd uchod a datblygu gwasanaethau iechyd
meddwl sy’n ystyried trawma.
Gobeithio y byddwch yn gweld fy ymateb yn ddefnyddiol ac edrychaf ymlaen at roi mwy o
wybodaeth i chi ym mis Ionawr.
Yn gywir,

Vaughan Gething AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Cabinet Secretary for Health and Social Services
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Atodiad 1
Ymateb gwreiddiol i argymhellion
1
Derbyn - Mae gwasanaethau amenedigol cymunedol ar gael ym mhob ardal yng
Nghymru yn awr, ac mae gwaith Grŵp Llywio Iechyd Meddwl Amenedigol Cymru
Gyfan a’r gymuned ymarfer wedi gwneud cyfraniad hollbwysig at ddatblygu’r
cysylltiadau a’r adnoddau angenrheidiol. Rwy’n cefnogi rôl ganolog y ddau grŵp yn y
gwaith o ddatblygu’r agenda amenedigol yng Nghymru.
Fodd bynnag, rwy’n cytuno â’r angen i sefydlu rhwydwaith clinigol a reolir, wedi’i
arwain gan glinigwyr, i gefnogi ymhellach ddatblygiad gwasanaethau iechyd meddwl
amenedigol yng Nghymru. Bydd y Rhwydwaith yn dod â’r rolau arweinyddiaeth
glinigol a datblygiad strategol ynghyd mewn un corff.
Bydd y gwaith o sefydlu’r Rhwydwaith Clinigol a Reolir yn dechrau yn awr, gyda’r nod o
recriwtio i’r rôl arweinyddiaeth yn y flwyddyn ariannol hon.
2
Derbyn - Mae safonau a chanlyniadau is-grŵp Grŵp Llywio Iechyd Meddwl
Amenedigol Cymru Gyfan (AWPMHSG) yn datblygu fframwaith integredig ar gyfer
darparu gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol yng Nghymru. Rydym yn bwriadu
cyhoeddi’r fframwaith hwn yn 2018, a bydd yn cynnwys dulliau mesur canlyniadau
ansoddol a meintiol.

3

Bydd set ddata graidd newydd Cymru gyfan ar iechyd meddwl ac anableddau dysgu
yn ymgorffori gwybodaeth amenedigol. Bydd y systemau TG, sy’n cael eu creu yn
awr, yn gallu sicrhau bod trefniadau cadarn ar gyfer casglu data a monitro ar gael yn y
dyfodol. Bydd hyn yn hollbwysig er mwyn deall yr angen a’r galw am wasanaethau
amenedigol, oherwydd mae ymwybyddiaeth yn cynyddu ac mae stigma a
gwahaniaethu yn dod yn llai cyffredin.
Derbyn - Mae’r dystiolaeth bresennol yn awgrymu bod angen gofal cleifion mewnol yn
ne Cymru, er na fyddai galw digonol i ddarparu uned yng ngogledd Cymru yn unig, fel
sy’n cael ei argymell yn eich adroddiad. Fel yr ydych wedi cydnabod, rydym eisoes
wedi ymrwymo i ddarparu gofal i gleifion mewnol yng Nghymru o fewn y Gyllideb
ddrafft ar gyfer 2018-19 a 2019-20.
Mae is-grŵp Haen 4 AWPMHSG wrthi’n costio’r opsiynau i’w hystyried, ac yn ystyried
y pryderon a godwyd gan Gydbwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru
(WHSSC). Bydd yr opsiynau’n cael eu cyflwyno i’r Cydbwyllgor ym mis Ionawr.

4
5

6
7

Wrth gyflwyno’r opsiynau ar gyfer gofal cleifion mewnol, mae'r ffactorau pwysig i’w
hystyried yn cynnwys lleoliad y gwasanaeth a’r pellter i deuluoedd ei deithio. Mae
uned unigol i gleifion mewnol yn debygol o fod yn un o’r opsiynau hyn. Fodd bynnag,
rwyf hefyd yn disgwyl gweld opsiynau ar gyfer gofal mwy lleol i gleifion mewnol, gyda
phellteroedd llai rhwng mamau a babanod a’u teuluoedd. Mae’n hollbwysig bod y
model newydd ar gyfer cleifion mewnol yn darparu gofal rhagorol, gan sicrhau ar yr un
pryd ei fod yn gynaliadwy yn y tymor hwy a’i fod yn diwallu anghenion ein poblogaeth
gyfan.
Fel 2
Derbyn - Rydym wedi gofyn i’r Gymuned Ymarfer bresennol ddechrau ar y gwaith o
gynhyrchu canllawiau i weithwyr proffesiynol a gwybodaeth i gleifion er mwyn cefnogi
dull mwy gwybodus o wneud penderfyniadau am opsiynau triniaethau.
Fel 3
Derbyn - Rwyf wedi gofyn i WHSSC weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr i ystyried yr opsiynau yng Ngogledd Cymru, gan gynnwys yr argymhelliad
hwn. Bydd y canlyniadau yn sail i ddatblygiad cyffredinol y gofal a roddir i gleifion
mewnol yng Nghymru, a fydd yn ystyried anghenion mamau a theuluoedd ar hyd a lled
Cymru. Cyflwynir yr opsiynau ar gyfer y ddarpariaeth yng ngogledd Cymru i’r
Cydbwyllgor ym mis Ionawr, fel rhan o ddatblygiad cyffredinol gofal i gleifion mewnol ar

Tudalen y pecyn 72

8

9

hyd a lled Cymru.
Derbyn - Rydym yn cytuno y bydd cysylltu gwasanaethau cymunedol amenedigol lleol
gyda thimau eraill ar draws Cymru yn hollbwysig wrth ddatblygu’r ddarpariaeth newydd
i gleifion mewnol, er mwyn cefnogi trosglwyddiad esmwyth o ran camu i fyny neu gamu
i lawr rhwng gofal cleifion mewnol a gofal cymunedol.
Bydd y Rhwydwaith Clinigol a Reolir yn cynnwys cynrychiolaeth o dîm cymunedol pob
bwrdd iechyd, fel sy’n digwydd gyda’r Gymuned Ymarfer ar hyn o bryd, a bydd yn
ymgysylltu’n llawn wrth i ofal i gleifion mewnol gael ei ddatblygu yng Nghymru.
Derbyn mewn egwyddor - Bydd y gwerthusiad arfaethedig yn darparu mwy o eglurder
o ran sut mae’r gwasanaethau cymunedol yn diwallu’r galw ar hyn o bryd. Mae’n
hollbwysig bod mynediad cyfartal ar gael i wasanaethau ar draws Cymru gyfan a bod y
byrddau iechyd yn gallu darparu gwasanaethau cymunedol sy’n diwallu anghenion eu
poblogaeth leol.
Rydym wedi cynnwys £20 miliwn ychwanegol bob blwyddyn ar gyfer gwasanaethau
iechyd meddwl yn y gyllideb ddrafft ar gyfer y ddwy flynedd nesaf. Mae hyn ar ben yr
£20 miliwn ychwanegol sydd wedi’i chynnwys yn y gyllideb eleni (2017-19). Rydym yn
disgwyl i fyrddau iechyd ddefnyddio eu cyllideb iechyd meddwl uwch i fynd i’r afael ag
unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth.

10

Bydd y Rhwydwaith Clinigol a Reolir yn gweithio gyda’r byrddau iechyd i bennu
safonau sy’n seiliedig ar dystiolaeth. Mae’r broses yn galluogi’r byrddau iechyd i
ddatblygu eu gwasanaethau er mwyn cyrraedd y safonau hyn.
Derbyn - Rwy’n derbyn pwysigrwydd sicrhau bod gan fenywod beichiog a menywod ôlenedigol fynediad cyflym ac amserol i ymyriadau seicolegol. Mae Matrics Cymru Canllaw ar gyfer Cyflenwi Therapi Seicolegol ar sail Tystiolaeth yng Nghymru yn
cynnwys y dystiolaeth ar ddarparu ymyriadau seicolegol yn ystod y cyfnod amenedigol.
Bydd cynllun gweithredu Cymru gyfan ar gyfer darparu therapïau seicolegol i gefnogi
gweithredu Matrics Cymru yn cael ei ddatblygu yn awr a bydd yn cael ei gyhoeddi yn
2018.
Er bod timau cymunedol presennol yn darparu mathau gwahanol o gymorth, gan
gynnwys therapi galwedigaethol, seicolegwyr clinigol arbenigol a seicolegwyr
cynorthwyol, byddaf yn gofyn i fy swyddogion gael cyngor gan yr is-grŵp safonau a
chanlyniadau ynglŷn â chasglu gwybodaeth ar wahân ar amseroldeb yr ymyriadau, yn
unol ag argymhellion NICE ym Matrics Cymru, sef cynnig asesiad o fewn pythefnos i
atgyfeiriad a chynnig ymyriadau o fewn mis i’r asesiad. Mae hyn yn cyd-fynd yn
gyffredinol â’r targedau amseroedd aros yr ydym eisoes wedi’u pennu ar gyfer darparu
ymyriadau therapiwtig sy’n cael eu cynnig gan wasanaethau cymorth iechyd meddwl
sylfaenol lleol.
Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru hefyd yn cefnogi gwaith ymchwil penodol i ymarfer
sy’n seiliedig ar ymchwil yn y cyfnod amenedigol. Byddwn yn sicrhau bod tystiolaeth
newydd yn cael ei hymgorffori yn y gwasanaethau a ddarperir ac wrth ddiwygio Matrics
Cymru.

11

12

Bydd y Rhwydwaith Gofal a Reolir yn pennu agenda strategol ac yn nodi canlyniadau
gydag amserlenni cyflawni priodol.
Derbyn - Rwy’n cefnogi argymhellion AWPMHSG yn llwyr y dylai byrddau iechyd
hwyluso eu gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol drwy gofrestru i safonau
ansawdd gwasanaethau iechyd meddwl amenedigol Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.
Bydd angen gwneud hyn yn unol â deddfwriaeth benodol ar gyfer Cymru, megis y
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol.
Derbyn - Bydd llwybr a safonau integredig newydd Cymru gyfan yn cefnogi’r broses o
gyflawni canlyniadau cyson i fenywod a theuluoedd ym mhob rhan o Gymru. Bydd y
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dulliau o ddarparu gwasanaethau o’r fath yn ystyried y galw ac anghenion lleol.
Mae’n bwysig sicrhau bod yr amserlenni ar gyfer cyflwyno’r llwybr yn realistig ac yn
gyfiawnadwy. Cyflwynir amserlenni priodol gan y Rhwydwaith Gofal a Reolir newydd.
Gwrthod
Derbyn mewn egwyddor - Mae is-grŵp safonau a chanlyniadau’r AWPMHSG, sydd â
chynrychiolwyr o bob bwrdd iechyd yng Nghymru, mewn cydweithrediad ag Iechyd
Cyhoeddus Cymru, yn ystyried y dull mwyaf effeithiol, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, o
wella ymwybyddiaeth menywod o bwysigrwydd llesiant meddwl, yn ogystal â materion
penodol sy’n ymwneud ag iechyd meddwl amenedigol. Bydd hyn yn cynnwys ystyried
a yw’n bosibl cynnwys gwybodaeth bellach yn y pecynnau cynenedigol ac ôl-enedigol.
Derbyn - Comisiynodd Llywodraeth Cymru y grŵp Bydwragedd Ymgynghorol yn
ddiweddar i ymchwilio i brofiad menywod o feichiogrwydd a genedigaeth yng Nghymru,
a lansiwyd gennyf ar 9 Hydref 2017. Roedd yr arolwg yn gwerthuso safbwyntiau
menywod am y gwasanaethau cynenedigol a sut y gall y gwasanaethau presennol
baratoi menywod ar gyfer esgor, genedigaeth a magu plant.
Roedd y canfyddiadau hyn yn cynnwys yr angen am fynediad gwell i ddosbarthiadau
sy’n eu paratoi’n ddigonol ar gyfer yr enedigaeth a magu plant. Mae rhaglen i
ddatblygu gweledigaeth strategol ar gyfer gwasanaethau mamolaeth yn y dyfodol yn
cael ei datblygu yn awr. Rwy’n cytuno â’r angen i gyfuno’r llif gwaith addysg
cynenedigol er mwyn cynhyrchu fframwaith cenedlaethol ar ymwybyddiaeth o ofal
iechyd amenedigol.
Cytuno mewn egwyddor - Mae is-grŵp hyfforddiant a chymhwysedd yr AWPMHSG yn
datblygu fframwaith dysgu a datblygu iechyd meddwl amenedigol Cymru. Disgwylir
iddo gael ei gyhoeddi yn 2018.
Mae iechyd meddwl amenedigol wedi’i gynnwys yn awr yn hyfforddiant cyn-cofrestru
Bydwragedd ar draws Cymru. Mae’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn adolygu’r
fframwaith addysg ar gyfer ‘Bydwragedd y Dyfodol’ a byddaf yn gofyn i gynrychiolwyr o
Gymru sicrhau bod hyn yn cael ei argymell ar gyfer y dyfodol.
Disgwylir i dimau amenedigol mewn byrddau iechyd ddarparu hyfforddiant a
gwybodaeth ar ôl cofrestru i bob aelod o staff sy’n gysylltiedig â gofal menywod a
theuluoedd yn ystod beichiogrwydd ac ar ôl genedigaeth.
Mae Meddygon Teulu yn gweithio ochr yn ochr â bydwragedd ac ymwelwyr iechyd i
fonitro a rheoli anghenion iechyd meddwl menywod beichiog a mamau newydd. Bydd
hyfforddiant pellach yn cael ei ddarparu i feddygon teulu drwy RCGP Cymru, gyda’r
nod o gynyddu ymwybyddiaeth o anhwylderau iechyd meddwl amenedigol a
chyflwyno’r dulliau gorau o’u rheoli. Hwylusir yr ymgysylltiad â’r gymuned meddygon
teulu drwy’r AWPMHSG.
Derbyn - Mae is-grŵp AWPMHSG eisoes yn datblygu fframwaith hyfforddiant a
chymhwysedd integredig i sicrhau bod pob aelod o staff sy’n dod i gysylltiad â
menywod a’u teuluoedd yn ystod y cyfnod amenedigol yn meddu ar wybodaeth a
sgiliau digonol i gynnig asesiadau ar sail tystiolaeth ac, yn ôl yr angen, ymyriadau.
Dylai’r gwaith hwn gael ei gwblhau yn 2018.
Derbyn mewn egwyddor - Yn yr un modd â’r ymateb i Argymhelliad 9, rwy’n aros am
ganfyddiadau’r gwerthusiad, a fydd yn darparu darlun cliriach o’r ffordd y mae’r model
presennol yn diwallu’r galw am wasanaethau ar hyd a lled Cymru. Bydd hyn yn
cynnwys sut mae gwasanaethau mewn ardaloedd â dwyster poblogaeth is yn gweithio
gyda gwasanaethau lleol i gyflawni anghenion mamau a babanod newydd.
Derbyn - Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r grŵp Bydwragedd Ymgynghorol i
ymchwilio i brofiadau menywod o feichiogrwydd a genedigaeth yng Nghymru, a
lansiwyd gennyf ar 9 Hydref. Roedd yr arolwg yn ceisio casglu a gwerthuso
safbwyntiau menywod am wasanaethau cynenedigol a sut y gall y ddarpariaeth
bresennol baratoi menywod ar gyfer esgor, genedigaeth a magu plant. Un o
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ganfyddiadau allweddol yr arolwg oedd bod menywod yn dymuno datblygu perthynas
gyda bydwragedd gwybodus, trugarog a charedig. Mae hyn nid yn unig yn gwneud i
fenywod deimlo’n ddiogel, mae hefyd yn eu galluogi i ymddiried yn y wybodaeth a’r
cyngor a roddir iddynt.
Pan fydd menyw yn dioddef o salwch amenedigol, byddai’r fydwraig a enwir a’r tîm
iechyd meddwl amenedigol lleol yn cydweithio i sicrhau cynllun gofal unigol a pharhad
gofal.
Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod pob bwrdd iechyd yn cyflogi’r nifer cywir o
fydwragedd yn eu gwasanaethau. Mae offeryn y gweithly Birthrate Plus yn cael ei
ddefnyddio ym mhob bwrdd iechyd, ac mae’n ofynnol iddynt gydymffurfio â
chymarebau’r gweithlu. Mae hyn yn cael ei fonitro yng nghyfarfodydd blynyddol
byrddau perfformiad mamolaeth ac mae’n galluogi i fydwraig a enwir gael ei neilltuo i
bob menyw feichiog.
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Cynhaliwyd digwyddiad cydweithredol gyda rhanddeiliaid allweddol yn y
gwasanaethau mamolaeth i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer y gwasanaethau
mamolaeth yn y dyfodol, a fydd yn mynd i’r afael â’r negeseuon allweddol o’r Arolwg o
Fenywod.
Derbyn - Disgwylir i fyrddau iechyd gynllunio i ddarparu gwasanaethau iechyd sy’n
diwallu anghenion eu poblogaethau unigol. Gallant ddewis darparu’r gwasanaethau
hyn mewn partneriaeth â sefydliadau’r trydydd sector neu’r sector annibynnol, neu
gomisiynu gwasanaethau penodol ohonynt.
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i phartneriaid i gydlynu’r gwaith o ddatblygu
un cyfeiriadur ‘rhithwir’ o wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a’r trydydd sector a’r
sector annibynnol. Bwriedir i’r cyfeiriadur hwn gael ei ddefnyddio gan y cyhoedd a
gweithwyr proffesiynol a bydd yn ategu’r wybodaeth, cyngor a’r gwasanaeth
cynorthwyol newydd ar gyfer awdurdodau lleol, yn ogystal â’r gwasanaeth ffôn a
gwefan 111. Bydd yn cynnwys yr amrediad eang o wasanaethau sydd ar gael mewn
cymunedau lleol ac yn esbonio sut y gall pobl gael mynediad i’r gofal a’r cymorth hwn.
Derbyn - Bydd y safonau newyddenedigol diwygiedig yn cael eu cyhoeddi gan y
Rhwydwaith Newyddenedigol a’u cyflwyno ar draws pob bwrdd iechyd yn y flwyddyn
newydd. Mae’r safonau’n amlinellu’r angen i bob uned sicrhau bod cymorth seicolegol
digonol ar gael i rieni, brodyr a chwiorydd a staff. Mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl i
fyrddau iechyd gydweithio, gyda chefnogaeth gan WHSSC a’r Rhwydwaith
Newyddenedigol, i sicrhau gwasanaethau newyddenedigol o ansawdd uchel, yn unol
â’r safonau proffesiynol.
Yn dilyn Ymchwiliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Farw-enedigaethau (2012), mae
gwasanaeth profedigaeth Bydwreigiaeth ar gael ym mhob bwrdd iechyd yn awr. Mae’r
gwasanaeth yn darparu cefnogaeth i fenywod a theuluoedd sydd wedi cael
profedigaeth drwy farw-enedigaeth neu farwolaeth baban newydd-anedig. Mae’r
byrddau iechyd hefyd yn gweithio gyda sectorau’r trydydd sector megis Cymdeithas
Marw-enedigaethau a Marwolaethau Newyddanedigion (SANDS) i wella
amgylcheddau gofal, darparu cefnogaeth a hwyluso hyfforddiant proffesiynol.
Gwrthod
Gwrthod
Gwrthod
Derbyn - Disgwylir i fyrddau iechyd ystyried anghenion ieithyddol eu poblogaeth leol
wrth gynllunio gwasanaethau. Strategaeth Llywodraeth Cymru yw cryfhau
gwasanaethau Cymraeg ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol. Mae Mwy na
Geiriau..., yn ceisio sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn derbyn gwasanaethau yn eu
mamiaith. O dan Fesur y Gymraeg, mae gan y Gymraeg statws swyddogol, sy’n
golygu na ddylai dderbyn triniaeth lai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.
Byddwn yn disgwyl i’r Rhwydwaith Gofal a Reolir newydd ystyried sut mae’r
ddarpariaeth bresennol yn cyflawni anghenion iaith Gymraeg y boblogaeth fel rhan o’i
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waith.
Derbyn - Fel yn fy ymateb i Argymhelliad 22, rwyf wedi gofyn i’r AWPMHSG gasglu
gwybodaeth ar sut mae’r timau cymunedol yn ymgysylltu yn awr â’r gwasanaethau
perthnasol ac i ystyried pa waith sydd angen ei wneud i wella cydweithrediad.
Fel rhan o’r gofynion yn y Fframwaith Gwasanaeth ar gyfer Trin Pobl â Phroblem
Iechyd Meddwl a Sylweddau yr Un Pryd, a gyhoeddwyd yn 2015, byddwn hefyd yn
disgwyl protocol ar y cyd clir a llwybr integredig rhwng y gwasanaethau iechyd meddwl
a chamddefnyddio sylweddau. Disgwylir hefyd i’r gwasanaethau iechyd meddwl a
chamddefnyddio sylweddau gael eu teilwra i gyflawni anghenion eu poblogaeth leol (a
fydd yn cynnwys menywod beichiog). Mae’r cynnydd ar weithredu’r fframwaith hwn yn
cael ei fonitro drwy drefniadau presennol yn strategaethau ‘Law yn Llaw at Iechyd
Meddwl’ a ‘Gweithio Gyda’n Gilydd i Leihau Niwed’ Llywodraeth Cymru.
Derbyn - Bydd cais ar y cyd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru Llywodraeth Cymru am
ymchwil i ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn y cyfnod amenedigol yn cynnwys data
ar sut mae gwasanaethau yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd. Bydd
fframwaith integredig Cymru gyfan hefyd yn cynnwys cyfeiriad penodol at yr angen i
wneud addasiadau rhesymol i sicrhau mynediad cyfartal i’r rhai â nodweddion
gwarchodedig.
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Eitem 4.1

Kirsty Williams AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Cabinet Secretary for Education

Ein cyf/Our ref: MA-L/KW/0776/18

Lynne Neagle AM
Cadeirydd
Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac
Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

11 Rhagfyr 2018

Annwyl Lynne,
Mae'n bleser gennyf gyhoeddi heddiw fy mod wedi lansio'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y
Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) drafft ('y Cod ADY'). Bydd y Cod ADY statudol
terfynol, ynghyd â'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)
2018 ('y Ddeddf') a gafodd Gydsyniad Brenhinol ar ddechrau'r flwyddyn, yn rhan hanfodol
o'n rhaglen i drawsnewid y system ar gyfer cefnogi dysgwyr ag anghenion dysgu
ychwanegol (ADY). Mae hyn yn hollbwysig i'n cenhadaeth genedlaethol ar gyfer addysg yng
Nghymru.
Bydd yr ymgynghoriad 15 wythnos yn ceisio barn partneriaid cyflawni, teuluoedd a phartïon
eraill â diddordeb er mwyn helpu i lywio'r ddogfen bwysig hon a sicrhau dealltwriaeth glir o'r
hawliau a'r dyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth newydd.
Mae'r Ddeddf yn amlinellu'r broses ar gyfer gwneud y Cod ADY, ac yn ei gwneud yn ofynnol
i ni ymgynghori â rhanddeiliaid penodol ar fersiwn ddrafft fel rhan o'r broses honno. Mae'r
Pwyllgor yn un o'r ymgyngoreion statudol a restrir yn y Ddeddf o dan adran 5(1). Mae hyn
yn cydnabod y budd sylweddol sydd gennych mewn sicrhau bod y Cod ADY yn
adlewyrchu'r system newydd mewn ffordd sy'n glir i'r rheini fydd yn gyfrifol am ei weithredu,
a bod y canllawiau pellach sydd ynddo a'r gofynion gorfodol a orfodir ganddo hefyd yn glir
ac yn briodol.
Mae'r ymgynghoriad hefyd yn gwahodd sylwadau ar reoliadau drafft sy'n gysylltiedig â
Thribiwnlys Addysgol Cymru, rheoliadau drafft ynghylch Cydlynwyr Anghenion Addysgol
Ychwanegol, a'r bwriad polisi ar gyfer nifer o reoliadau arfaethedig eraill yn ymwneud ag
anghenion dysgu ychwanegol. Yn ogystal, hoffem gael sylwadau ar ddiwygiadau
arfaethedig i'r cod ar gyfer plant sy'n derbyn gofal o dan Ddeddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Cod Ymarfer Rhan 6 - Plant sy'n Derbyn Gofal a
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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in Welsh will not lead to a delay in responding.

Phlant sy'n Cael eu Lletya), a'r bwriad polisi ar gyfer rheoliadau arfaethedig yn ymwneud ag
addysg plant sy'n derbyn gofal, yn enwedig y rheini ag anghenion dysgu ychwanegol.
Mae'n hanfodol eich bod yn rhoi eich barn er mwyn i ni allu sicrhau bod ein cynigion yn
hawdd eu rheoli ac yn deg i'r rheini y bydd rhaid iddynt gyflawni swyddogaethau o dan y
fframwaith deddfwriaethol newydd, a hefyd yn gyfiawn a theg i ddysgwyr ag ADY y mae
arnynt angen y gefnogaeth gywir i'w helpu i gyflawni eu potensial llawn.
Yn ystod y cyfnod ymgynghori, byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu ar
draws Cymru er mwyn rhoi cyfle i randdeiliaid ddysgu mwy am y Cod drafft a'r cynigion
eraill rydym yn ymgynghori arnynt. Bydd fy swyddogion yn rhannu manylion y digwyddiadau
hyn â chi maes o law.
Yn dilyn yr ymgynghoriad, bydd fy swyddogion a minnau yn ystyried pa ddiwygiadau i'w
gwneud i'r Cod drafft yn sgil y sylwadau a gafwyd. Bwriedir gosod y Cod ADY a'r rheoliadau
gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru erbyn diwedd 2019 gyda golwg ar gychwyn
darpariaethau'r Ddeddf a'r rheoliadau o fis Medi 2020, gyda chyfnod gweithredu tair blynedd
cyn eu bod ar waith yn llawn.
Ni fyddai'r gwaith rydym wedi'i wneud hyd yma i ddiwygio'r system ar gyfer cefnogi dysgwyr
ag ADY wedi bod yn bosibl heb gymorth uniongyrchol gan ein rhanddeiliaid. Hoffwn achub
ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cydweithrediad a'ch ymdrechion i'n helpu i gyrraedd y
cam arwyddocaol hwn yn y broses. Fe'ch gwahoddaf i ystyried y drafft hwn o'r Cod ADY ac
ymateb i'r ymgynghoriad erbyn 22 Mawrth 2019. Gallwch wneud hynny drwy ddilyn y
ddolen ganlynol i'r dudalen ymgynghoriadau ar ein gwefan https://beta.llyw.cymru/codanghenion-dysgu-ychwanegol-drafft.
Yn gywir

Kirsty Williams AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Cabinet Secretary for Education
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Eitem 4.2

Kirsty Williams AC
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

11 Rhagfyr 2018
Annwyl Kirsty,
Craffu ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2017 – 2018: Camau dilynol
Ar 6 Rhagfyr 2018, bu’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn craffu ar Adroddiad
Blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru 2017-18.
Mae trawsgrifiad llawn o'n trafodaethau ar gael.
Cododd tri maes penodol y byddem yn croesawu rhagor o wybodaeth amdanynt gan
Lywodraeth Cymru yn ystod ein trafodaethau:
1. Safonau mewn ysgolion uwchradd
Safonau
Mae adroddiad blynyddol Prif Arolygydd Ei Mawrhydi 2017-18 yn nodi y canfuwyd
bod 48 y cant o’r 27 ysgol uwchradd a arolygwyd yn 2017-18 naill ai'n 'ddigonol ac
angen gwella', neu'n 'anfoddhaol ac angen gwelliant brys'.
Mae'r adroddiad blynyddol hefyd yn datgan nad yw mwyafrif y disgyblion ar draws yr
ystod oedran a gallu yn datblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau'n ddigon da nac yn
gwneud digon o gynnydd yn tua hanner yr ysgolion uwchradd a arolygwyd. Yn yr un
modd, nid yw mwyafrif y disgyblion yn cyflawni yn unol â'u gallu ar ddiwedd addysg
orfodol. Rydym yn bryderus iawn am y gwastraff potensial hwn.
Ymyriadau
Rydym hefyd yn pryderu ynghylch i ba raddau y mae ymyriadau'n cael eu gwneud yn
effeithiol ac yn ddigon cynnar mewn ysgolion sy'n achosi'r pryder mwyaf. Mae Prif
Arolygydd Ei Mawrhydi wedi datgan:
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"Er gwaethaf mentrau amrywiol, gan gynnwys bandio a chategoreiddio, erys y
ffaith nad yw'r ysgolion hyn yn cael eu nodi'n ddigon cynnar ac nid oes digon yn
cael ei wneud i’w cynorthwyo i ddatblygu strategaethau cynaliadwy ar gyfer
gwella."
Yn ein hadroddiad, Cyrraedd y nod? Cyllid wedi'i dargedu i wella canlyniadau addysgol,
fe wnaethom dynnu sylw at bwysigrwydd sicrhau bod y consortia rhanbarthol yn
darparu'r her a'r gefnogaeth angenrheidiol i'r ysgolion sy’n tanberfformio fwyaf, yn
dilyn cau rhaglen Her Ysgolion Cymru. Fe wnaethom argymell y dylai Llywodraeth
Cymru fonitro a gwerthuso hyn yn ofalus.
Dywedodd Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi wrth y Pwyllgor fod angen
"gwneud rhywbeth ar frys" ynglŷn ag ysgolion, yn enwedig yn y sector uwchradd, sydd
ar hyn o bryd yn methu â chodi'u hunain o'r categorïau ymyrraeth statudol. Nododd yr
angen i nodi ysgolion yn gyflymach, sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth well, a
"chysoni" eu cefnogaeth bresennol yn well. Eglurodd fod Llywodraeth Cymru wedi
sefydlu gweithgor i edrych ar y maes hwn yn fanylach.
Gwybodaeth y gofynnwyd amdani:
Byddem yn croesawu:
•

rhagor o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru ynghylch cyfansoddiad, rhaglen,
amserlenni a bwriadau arfaethedig y gweithgor, ac amlinelliad o unrhyw gamau
eraill y bwriadwch eu cymryd i wella'r sefyllfa;

•

ymateb wedi'i ddiweddaru, yn sgil adroddiad blynyddol diweddaraf Prif
Arolygydd Ei Mawrhydi, i’n hargymhelliad yn Cyrraedd y nod? y dylai
Llywodraeth Cymru fonitro a gwerthuso'n ofalus y cymorth a ddarperir gan
gonsortia rhanbarthol i'r ysgolion sy’n tanberfformio fwyaf.

2. Adroddiad 'Arolygiaeth Dysgu'
Yn ei adroddiad, Arolygiaeth Dysgu, argymhellodd yr Athro Graham Donaldson
seibiant o flwyddyn o arolygiadau ysgolion cylchol rheolaidd Estyn, fel rhan o
symudiad tri cham i fodel hunan arfarnu. Argymhellodd yr Athro Donaldson y seibiant
er mwyn:
•

galluogi Estyn i ganolbwyntio adnoddau ar ddatblygu ei rôl o gefnogi gwelliant
a pharatoi ar gyfer diwygiadau fel y cwricwlwm newydd;

•

rhyddhau ysgolion o'r ymyrraeth bosibl a achosir gan arolygiadau, gan eu
galluogi i ganolbwyntio ar wella a newid (er y byddai ymyriadau mewn ysgolion
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sydd angen 'gwelliant sylweddol' neu sydd mewn 'mesurau arbennig' yn
parhau).
Yn ei dystiolaeth ar 6 Rhagfyr, dywedodd Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi
y byddai 'manteision' i seibiant o’r fath ond mai mater i Lywodraeth Cymru oedd hyn
gan y byddai angen newidiadau i ddeddfwriaeth a rheoliadau arolygu.
Gwybodaeth y gofynnwyd amdani:
Byddem yn croesawu cadarnhad o:
•

pryd y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu darparu ymateb ffurfiol i Arolygiaeth
Dysgu?

•

a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu cymryd y camau angenrheidiol i gychwyn y
seibiant o flwyddyn a argymhellir mewn arolygiadau cylchol rheolaidd ac, os
felly, pryd?

•

y sefyllfa ddiweddaraf o ran datblygu Fframwaith Asesu a Gwerthuso
Llywodraeth Cymru newydd.

3. Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl
Rydym yn croesawu bwriad Estyn i ymgymryd â darn o waith thematig ar gymorth ar
gyfer iechyd emosiynol ac iechyd meddwl mewn ysgolion yng Nghymru. Fodd bynnag,
rydym yn pryderu yr adroddwyd yn 2017-18 fod traean o ysgolion uwchradd yng
Nghymru yn cael eu barnu naill ai'n 'anfoddhaol ac angen gwelliant brys' neu’n
'ddigonol ac angen gwella' o ran lles ac agweddau tuag at ddysgu.
Gwybodaeth y gofynnwyd amdani:
Byddem yn croesawu’r wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am y camau
sy’n cael eu cymryd i sicrhau bod hyfforddiant mewn perthynas â lles emosiynol a lles
meddyliol disgyblion yn rhan o addysg gychwynnol athrawon a chymorth parhaus ar
gyfer datblygiad proffesiynol.
Yn gywir,

Lynne Neagle AC
Cadeirydd
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Eitem 4.3

By e-mail only
12 December 2018

To: CYPE committee
Dear Chair,
Elective Home Education

Thank you for your letter dated 26th November 2018, as a follow up to the scrutiny session I attended on
22nd November.
As noted during the evidence session, the letter from the Cabinet Secretary had been received the day
before, and as such I was still analysing the contents of that letter.
Since receipt of your letter, I have now had the Welsh Government’s full response to my 2017-18 annual
report, which was published on 30th November.
The Government response accepts all three of my tests for this policy, which are as follows:
1. Firstly, that all children in Wales can be accounted for and that none slip under the radar of
universal services, and society in general;
2. Secondly, that every child receives a suitable education and their other human rights including
health, care and safety; and
3. This cannot be achieved without the third aim, that every child should have the opportunity to be
seen and their views, including their views about their education, and experiences listened to.
I have also secured a meeting with Welsh Government officials and lawyers on Monday 17th December 2018
to explore in more detail how those three tests will be met within the forthcoming revision to the guidance.
This meeting will be important; it will form part of my overall assessment as to whether or not the steps
being taken are sufficient to ensure that children are being seen and spoken to about their education, and
that children are being kept healthy, happy and safe.
As discussed during the evidence session, I have been told that the revised guidance, with statutory force,
will be a quicker way to ensure that changes are made to better protect and uphold the rights of children
educated at home. It is the details of this that will be the ultimate success or failure of that policy and
therefore crucially important that these are considered carefully, which is why I am pursuing this meeting
with the lawyers. I am seeking reassurance from that meeting that the three tests can and will be fully
reflected in the revised guidance, rather than waiting for the guidance to be published. I have shared a list
of questions with the Government in advance to ensure that clear answers can be provided during that
meeting.
I shall write again to the Committee in the first week of next term with an update following that meeting
taking place.
I would like to note again my appreciation of the Committee's sustained interest in government policy
around home education. I believe that we share the position that revisions to this policy must provide
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better protection for children and their rights. I am determined to take the best course of action to ensure
this and our collective scrutiny is important to ensure children's rights are at the centre of developing policy.
Yours sincerely,

Sally Holland
Children's Commissioner for Wales
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Yr Athro Sally Holland
Comisiynydd Plant Cymru

14 Rhagfyr 2018
Annwyl Sally
Addysg ddewisol yn y cartref
Diolch am eich llythyr dyddiedig 12 Rhagfyr – mae’r Pwyllgor yn ddiolchgar am gael y
diweddariad hwn.
Ysgrifennaf i nodi ein pryderon parhaus ynghylch y cynnydd sy’n cael ei wneud, ac rydym
yn gofyn am ddiweddariad arall cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl eich cyfarfod dydd Llun
nesaf gyda Llywodraeth Cymru.
Yn gywir,

Lynne Neagle AC
Cadeirydd
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Kirsty Williams AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Cabinet Secretary for Education

Ein cyf/Our ref MA-(P)-KW-4504-18

Lynne Neagle AM
Chair, Children, Young People and Education Committee
National Assembly for Wales
Ty Hywel
Cardiff Bay
CF99 1NA
SeneddCYPE@assembly.wales
cc Llyr Griffiths AM
Chair
Finance Committee
SeneddFinance@assembly.wales
cc Mick Antoniw AM
Chair
Constitutional and Legislative Affairs Committee
SeneddCLA@assembly.wales

12th December 2018

Dear Lynne,
During your committee’s scrutiny of the Additional Learning Needs and Education
Tribunal (Wales) Bill, a commitment was made to provide regular updates on the
Additional Learning Needs (ALN) transformation programme. This letter is the fifth of
these updates.
1. Legislation and statutory guidance
In my previous update, I informed you that the next iteration of the draft Additional
Learning Needs Code (“the ALN Code”) would be available for consultation later this
year. I am therefore pleased to have written to you earlier this week as a statutory
consultee announcing the launch of a public consultation on the draft ALN Code
under the Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Act 2018 (“the
Act”). The consultation also seeks views on draft regulations relating to the
Education Tribunal for Wales and ALN Co-ordinators, and the policy intent for a
number of other proposed regulations. In addition, it seeks views on proposed
Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni
fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

revisions to the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 Part 6 Code of
Practice – Looked After and Accommodated Children, that have been primarily made
relating to looked after children with ALN.
As per my previous letter, it is crucial that you provide your views to ensure that our
proposals are manageable and fair to those who must discharge functions under the
new legislative framework, as well as just and equitable for learners with ALN who
need the right support to help them achieve their full potential.
In January 2019 both a children/young people’s version and an easy read version of
the consultation will be published. This will provide children and young people, and
those who may benefit from an easy read version with an opportunity to engage with
the consultation.
2. Implementation/ transition support
In September 2018, the ALN Transformation Leads submitted their regional and
further education implementation plans. The plans set out how each region are
supporting the early years sector, local authorities, health boards and further
education institutions in Wales, to prepare for implementation of the new system.
Funding is being used to roll out multi agency training programmes, create post 16
provision maps across Wales, scope the role of the Early Years ALN lead officer,
support the role of the Designated Education Clinical Lead Officer (DECLO) and help
raise awareness of the ALN transformation programme amongst stakeholders.
Progress and review sessions will take place in January to monitor the development
of all projects across Wales.
We are continuing to meet with the ALN transformation leadership group on a bimonthly basis. The group are helping to develop and consistently apply
implementation approaches across Wales and are crucial in driving forward the work
of the transformation leads and wider transformation programme. .
3. Workforce Development
The consultation on the draft Code seeks your views on the draft ALNCo regulations
(in part 3 of the consultation document). The intention is to use the regulation making
power under section 60 of the 2018 Act to ensure that the ALNCo role is undertaken
in a consistent and effective way in every school and further education institution in
Wales, and supports the delivery of the ALN system and the overarching objectives
of the 2018 Act.
The ALNCo role is fundamental to the success of the new ALN system and we are
committed to supporting this workforce through professional learning. Officials
continue to work with local authorities and regional education consortia to develop an
ALNCo professional learning offer.
The Welsh Government currently awards a grant to Cardiff University, which pays
fees and bursaries for 10 students per year on their three year Doctorate in
Educational Psychology professional training programme. I have decided to continue
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with this arrangement and strengthen it by linking a minimum number of bursaries to
students who can already, or have the potential to work through the medium of
Welsh, and by encouraging students to stay and work in Wales immediately after
graduation.
4. Awareness Raising
In February, we will be hosting a series of stakeholder events across Wales. Each
event will provide stakeholders with an update on the ALN transformation programme
and will include workshops on specific aspects of the draft ALN Code. Details of the
events will be available in due course.
We will also be organising workshops specifically for children, young people and their
families, to contribute their views on these proposals.
Yours sincerely

Kirsty Williams AC/AM
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg
Cabinet Secretary for Education
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Cardiff University

Vice-Chancellor’s Office
Swyddfa’r Is-Ganghellor

Main Building
Park Place
Cardiff
CF10 3AT, Wales, UK
Tel
Email

+ 44(0)29 2087 4835
v-c@cardiff.ac.uk

Lynne Neagle AM
Chair of the Children, Young People and Education Committee
National Assembly for Wales
Cardiff Bay
Cardiff CF99 1NA

www.cardiff.ac.uk

3 January 2019

Ffôn +44(0)29 2087 4835
E-bost v-c@caerdydd.ac.uk

Prysgol Caerdydd
Prif Adeilad
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT, Cymru, DU

www.caerdydd.ac.uk

Dear Ms Neagle
Inquiry into the status of the Welsh Baccalaureate Qualification

I noted with interest the 28 November and 12 December evidence sessions for the Children,
Young People and Education Committee’s current inquiry into the status of the Welsh
Baccalaureate Qualification (WBQ).
Although it was recognised that Cardiff University values the WBQ, the view was expressed
in both meetings that the University would prefer admitting a learner with A Levels rather
than a learner with the WBQ.
I thought it important to write to you and the Committee as a whole to reiterate the
University’s position as detailed in our institutional response to the inquiry’s survey,
submitted on 21 December 2018.
Cardiff University accepts the WBQ Advanced Diploma for admission to all of its
undergraduate degree programmes, with the Welsh Baccalaureate Diploma Core accepted as
equivalent to an A Level.
For applicants offering graded version of the core, we accept an A* grade as equivalent to an
A* at A Level, A as equivalent to an A at A Level, B as equivalent to a B at A Level and a C
grade as equivalent to a C at A Level. The WBQ is not, however, able to replace a required
specified subject or subjects.
For applicants studying the WBQ Core in combination with three A Levels, any offer made for
entry will be flexible, allowing them to satisfy the grades required either from the WBQ Core
and two specified A Levels or grade requirements for three A Levels.
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For example, the typical A Level offer for Economics (BSc Econ) is AAB including
Mathematics. The Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate will be
accepted in lieu of one A Level (at the grades listed above) apart from the required A Level
Mathematics.
I would also like to mention the support that we have given the Welsh Baccalaureate
Advanced Skills Challenge Certificate, with staff undertaking joint presentations with WJEC
to promote the qualification and the benefits it brings.
Feedback from academic colleagues is that there are early signs that the individual project
element of the WBQ is providing particular benefit, equipping students with independent
research and study skills required for degree level study.
I understand that during your consultation for the inquiry you received a number of
responses from the University. For clarification, the University’s official position is detailed
above. The views of individual respondents based at the institution do not reflect our policy
or practice.
Indeed, we have written to the Committee team to clarify our institutional position. We
have also written to all admissions tutors to remind them of our WBQ policy.
Please do not hesitate to contact me if you would like any further information about Cardiff
University.
Yours sincerely

Professor Colin Riordan
Vice-Chancellor
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Kirsty Williams AC/AM
Y Gweinidog Addysg
Minister for Education

Lynne Neagle AM
Chair of the Children, Young People and Education
Committee National Assembly for Wales
Cardiff Bay
Cardiff
CF99 1NA
4 January 2019
Dear Lynne

The Children, Young People and Education Committee inquiry into the status of the
Welsh Baccalaureate Qualification
Following my attendance at the Committee on 12 December to provide evidence on the
Welsh Baccalaureate, I am writing with information that I agreed to provide to members.
During the session, we discussed entry into university and how different universities include
the Skills Challenge Certificate in their offers. It was also suggested that some schools and
colleges are exempting learners from the Skills Challenge Certificate to allow more time to
study four or five A levels. I explained that a number of Russell Group universities, in
particular, want learners with three good A levels and that there is no need for schools and
colleges to be pushing learners to undertake four or five A levels.
The research that I was referring to during committee was by Cambridge University 1, which
notes that the three highest A Level grades in all subjects, excluding General Studies and
Critical Thinking, are used for scoring purposes. The report also shows that for Welsh
students there were 297 applications, 76 offers and 60 acceptances to Cambridge in 2017.
Cambridge University admissions have further confirmed that:
 there has been a 21% increase in Welsh state school applicants since the Seren
Network began;
 the offer rate for Welsh state schools was 26.51%. The UK average was 26% and
the average for Wales as a whole was 25.5%.
1

https://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/sites/www.undergraduate.study.cam.ac.uk/files/publications/ug_a
dmissions_statistics_2017_cycle_4.pdf
Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:
0300 0604400
Gohebiaeth.Kirsty.Williams@llyw.cymru
Correspondence.Kirsty.Williams@gov.wales

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff
CF99 1NA
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.
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As I explained during the session, universities across the UK, including Russell Group
universities, are generally very positive with many accepting the Skills Challenge Certificate
for entry requirement purposes. Those universities that don’t accept the Skills Challenge
Certificate as a specific entry requirement still value it for the broader skills and experiences
that it gives the young person, and it can enhance applications.
When I visited Cambridge and Oxford earlier this year they both confirmed that they
recognise the Advanced Skills Challenge Certificate, they recognised that it provides our
Welsh students with the opportunity to develop their research and academic skills,
particularly through their independent research project. Members may have seen the recent
story in The Times newspaper on the trend in England for more and more schools to offer
the ‘Extended Project Qualification’ so that students can demonstrate research and critical
thinking skills in their applications to university. We in Wales are ahead of the game on this
through our established approach in supporting the Advanced Skills Challenge Certificate
which affords many similar skills, and much more besides.
The WJEC website includes the most recent information about universities that accept the
Skills Challenge Certificate2 and the case studies published in the WJEC newsletters3
provide some examples of how the Skills Challenge Certificate, and particularly the skills
that it develops has helped learners gain entry into university.
Yours sincerely

Kirsty Williams AC/AM
Y Gweinidog Addysg
Minister for Education

2
3

https://www.wjec.co.uk/qualifications/welsh-baccalaureate/higher-education/
https://www.wjec.co.uk/qualifications/welsh-baccalaureate/welsh-bacc-from-2015/
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