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18 Mai 2018 

Diolch am eich llythyr yn gofyn am eglurhad ar faint o gysylltiad sydd wedi bod rhyngof fi 
a/neu fy swyddogion a'r Athro Ainscow ers Mawrth 2017. Gallaf gadarnhau bod cofnod fy 
swyddog yn gywir ac nad yw'n gwrthdaro â'r crynodeb a roesom ar 11 Ebrill.   

Fe ofynnodd y Pwyllgor am y cysylltiad rhwng Llywodraeth Cymru a'r Athro Ainscow ar ôl 
Mawrth 2017, yn bennaf er mwyn sicrhau bod gwersi yn cael eu dysgu a bod y budd yn cael 
ei rannu ar draws y system. Yn sesiwn y Pwyllgor, rhoddais dystiolaeth ar y trafodaethau 
roeddwn wedi'u cael gydag arweinwyr eraill y rhaglen, y consortia rhanbarthol, yr 
awdurdodau lleol a'r ysgolion dan sylw. Ni ddywedais fy mod wedi cwrdd ag ef ers Mawrth 
2017. Fy mhwynt oedd nad yr Athro Ainscow oedd yr unig ffynhonnell wybodaeth o'r 
rhaglen.  

Nododd Mr Davies yn y sesiwn ei fod yn credu ei fod wedi bod mewn cysylltiad â'r Athro 
Ainscow ar ôl mis Mawrth, a dywedodd y byddai'n gwirio hynny ar ôl y sesiwn dystiolaeth. 
Mewn perthynas â'r datganiad "Ers mis Mawrth diwethaf, nid wyf wedi cael unrhyw gyswllt o
gwbl ag unrhyw un o Lywodraeth Cymru", gofynnodd Darren Millar AC a oedd yn dweud 
celwydd. 

Roedd fy ymateb blaenorol yn amlinellu'r cysylltiad a gafwyd rhwng swyddogion a'r Athro 
Ainscow. Gallaf gadarnhau ac egluro hyn isod: 

 Cyfarfu Steve Davies ac Owen Evans ag ef ym mis Mawrth 2017;
 Bu swyddogion yn gohebu â'r Athro Ainscow ynghylch adroddiad gwerthuso Her

Ysgolion Cymru yn ystod Mehefin 2017. Roedd yr adroddiad gwerthuso yn ymwneud
yn benodol â'r hyn a weithiodd, yr hyn na weithiodd, a'r gwersi a ddysgwyd a fyddai'n
helpu i drosglwyddo gwybodaeth;

 Cyfarfu uwch-swyddogion â'r Athro Ainscow yn ystod y dathliad gydag ysgolion ym
mis Gorffennaf 2017.
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Gallaf gadarnhau felly fod Llywodraeth Cymru wedi bod mewn cysylltiad â'r Athro Ainscow
hyd fis Gorffennaf 2017, pan ddaeth y rhaglen i ben yn ffurfiol. Rwy'n fodlon ein bod wedi
cymryd camau i sicrhau bod profiad rhaglen Her Ysgolion Cymru yn cael ei ddefnyddio yng
ngweithgarwch y consortia addysg rhanbarthol i wella ysgolion.

Gobeithio bod hyn yn ateb eich cwestiwn.
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