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CYD-BWYLLGOR GwE
08.07.13

Yn bresennol:

Y Cynghorydd Eryl Williams (Cadeirydd)
Y Cynghorydd Sian Gwenllian (Is-gaderiydd)

Y Cynghorwyr Ieuan Williams (Cyngor Ynys Môn), Wyn Ellis Jones (Cyngor
Bwrdeistrefol Sirol Conwy), Chris Bithell (Cyngor Sir y Fflint), Michael Williams
(Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Wrecsam)
Aelodau Cyfetholedig heb bleidlais:
Cynradd).

Jeremy Griffiths (Cynrychiolydd Ysgolion

Swyddogion Heb bleidlais:
John Davies (Cyngor Bwrdeistref Sirol
Wrecsam), Dr Gwynne Jones (Cyngor Sir Ynys Môn), Dewi R Jones (Cyngor
Gwynedd), Geraint James (Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Conwy).
Hefyd yn Bresennol: Iwan Evans (Rheolwr Gwasanaeth Cyfreithiol Cyngor
Gwynedd), Huw Foster Evans (Prif Swyddog GwE), Elwyn Davies (Prif Swyddog
Dros Dro GwE), Susan Owen Jones (Rheolwr Busnes a Chyllid GwE) a Glynda
O’Brien (Clerc Pwyllgor Cyngor Gwynedd)
Ymddiheuriadau: Jonathan Morgan (Cynrychiolydd Ysgolion Arbennig), Carole
Burgess (Esgobaeth Llanelwy), Karen Evans (Cyngor Sir Ddinbych), Dafydd
Edwards (Cyngor Gwynedd).
1.

CROESO
Estynnodd y Cadeirydd groeso cynnes i Mr Huw Foster Evans, Prif Swyddog
GwE, i’w gyfarfod cyntaf o’r cyd-bwyllgor.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Ni dderbyniwyd datgan o fuddiant personol gan unrhyw Aelod oedd yn
bresennol

3.

MATER BRYS
(Nid oedd yr eitem isod wedi ei chynnwys ar y Rhaglen oherwydd derbyniwyd
y wybodaeth ar ôl i’r Rhaglen gael ei hanfon allan ond cytunodd y Cadeirydd
i’w hystyried dan Adran 100 (4)(b), Deddf Llywodraeth Leol 1972 er mwyn
bwrw ymlaen hefo cyfweliadau).
Adroddodd Prif Swyddog Dros Dro GwE bod un o Uwch Arweinyddion
Sustem GwE wedi derbyn swydd yng Nghyngor Ynys Môn gyda chyfweliadau
am olynydd yn digwydd dydd Mercher, 24 Gorffennaf 2013 ac angen penodi
Aelodau ar gyfer y Panel Cyfweld.
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Penderfynwyd:

Enwebu’r canlynol ar y Panel Cyfweld:

Y Cyng. Wyn Ellis Jones i gynrychioli’r Aelodau Etholedig gyda’r Cyng.
Michael Williams fel eilydd.
Mr Jeremy Griffiths i gynrychioli’r Penaethiaid
Dr Gwynne Jones i gynrychioli’r Cyfarwyddwyr gyda’r cynnig i Karen
Evans fod yn eilydd
a rhoi hawl i’r Cadeirydd gytuno ar eilyddion pe byddai angen.
4.

COFNODION
Llofnododd y Cadeirydd gofnodion o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 20
Chwefror 2013 fel rhai cywir.

5.

ADRODDIAD CYNNYDD
Cyflwynwyd adroddiad gan Brif Swyddog Gwe (Interim) yn amlinellu cynnydd
ar ddatblygiadau a chyflwyniad GwE.
Adroddodd Prif Swyddog Dros Dro GwE ei fod wedi cydweithio’n agos gyda
Mr Huw Foster Evans a benodwyd fel Prif Swyddog Gwe a thalwyd teyrnged
canmoladwy i’r Uwch Arweinyddion Sustem ac i’r Rheolwr Busnes a Chyllid
GwE am eu gwaith. Ymhelaethwyd ar bedair swyddogaeth y disgwylir i GwE
gyflawni sef:
•
•
•
•

Cefnogi awdurdodau lleol i ymgymryd â’u swyddogaethau statudol o
ran effeithiolrwydd ysgol;
Darparu cefnogaeth i awdurdodau lleol ac ysgolion gyda
gweithgarwch gwella ysgol;
Ymgymryd yn benodol â chyfrifoldeb am weithredu’r Cynllun
Gweithredu Cenedlaethol (yng nghyswllt swyddogaethau craidd GwE)
Gwneud darpariaeth ar gyfer datblygu, cynnal ac adolygu
fframweithiau rhanbarthol ar sail comisiwn

ynghyd â’r ystyriaethau wrth gyflawni’r gwasanaeth uchod. Cyfeiriwyd at
ymweliadau monitro, hyfforddiant, ac yn benodol tafl-lwybrau consortia o’u
cymharu a’r tafl-lwybr cenedlaethol hyd at 2014 fel y’u crynhowyd gan Uned
Safonau Llywodraeth Cymru. Eglurwyd categoriau’r camau fel a ganlyn:
Cam 1 – Ardderchog
Cam 2 – Da
Cam 3 – Boddhaol
Cam 4 - Anfoddhaol
Yn ystod y drafodaeth ddilynol, amlygwyd y pwyntiau canlynol:
(a) y byddai’n fuddiol derbyn gwybodaeth cefndirol i’r dyfodol o safbwynt
ysgolion ar Cam 3 / 4 er mwyn deall yr hyn sy’n digwydd ar draws y
rhanbarth.
(b) Bod canran perfformiad Trothwy Lefel 2+ wedi ei osod ar 59% ar gyfer
2013 a hyderir y byddir yn uchafu ar hyn yn 2014. Mewn ymateb,
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(c)

(d)
(e)
(f)

(g)
(h)
(i)

eglurodd Prif Swyddog GwE bod y wybodaeth gerbron ar sail ymweliadau
i ysgolion gan yr Uned Safonau a bod rhagolygon ar gyfer 2015 yn
sylweddol is na 65% a osodwyd gan y cyn Weinidog Addysg fel nod
cenedlaethol.
Mewn ymateb i sylw wnaed ynglŷn â dal i fyny mewn perthynas â
chonsortia eraill, sicrhawyd mai canfyddiad yn hytrach na realiti ydoedd
bod consortiwm Gogledd Cymru ar ôl yn nhermau perfformiad a’i fod yn
adlewyrchu yn y ffaith o fod wedi ei osod yn ail orau o fewn y gynghrair
cenedlaethol.
Pwysleisiwyd, os gosodir y nod cenedlaethol yn is, hyderir na fydd
consortia’r Gogledd yn colli’r uchelgais ac y dylid parhau gyda
disgwyliadau lefel uchel.
Pwysleisiwyd hefyd yr angen i ystyried dangosydd prydau ysgol am ddim
ar draws y Gogledd
Mewn ymateb i bryder ynglŷn â goblygiadau ar faterion megis cynhwysiad
yn deillio o Adroddiad Robert Hill, sicrhawyd y byddir yn trafod y materion
hyn mewn cyfarfod sydd eisoes wedi ei drefnu gogyfer â 6 Medi 2013
sydd i’w fynychu gan Prif Weithredwyr, Arweinwyr yr awdurdodau,
deilyddion portffolio addysg a Cyfarwyddwyr Addysg y chwe awdurdod.
Yn deillio o’r cyfarfod hwnnw, fe lunnir adroddiad drafft ar ran y rhanbarth
mewn ymateb i adroddiad Robert Hill.
Ychwanegwyd bod y Gweinidog Addysg newydd, cyn ei benodiad i’r
swydd, wedi datgan canmoliaeth i’r gwaith a gyflawnir ar amddifadedd
gan ranbarth y Gogledd.
Y byddai’n fuddiol i Aelodau’r Cyd-bwyllgor hwn dderbyn proffil o’r
Arweinyddion Sustem
Ychwanegwyd y byddai’n ddefnyddiol i’r Aelodau hefyd dderbyn bwletin
gwybodaeth yn achlysurol ynglŷn â phenodiadau er mwyn cael gwell
deallusrwydd o’r prosesau, a.y.b.

Penderfynwyd:
Ebrill 2013.

(a)

Nodi datblygiadau GwE ers ei gychwyn ar 1

(b)
Cymeradwyo bod yr Uwch Dim Rheoli yn
paratoi blaen-raglen o ddatblygiadau ar gyfer y flwyddyn academaidd
2013/14.
(c)
Gofyn i’r Rheolwr Busnes a Chyllid anfon
llythyr i’r cyn Weinidog Addysg i gyfleu diolch Cyd-bwyllgor GwE iddo
am ei ymrwymiad i fyd addysg.
6.

MATERION BUSNES
4.1

Rheolwr Llinell Prif Swyddog

Cyflwynwyd adroddiad gan Gyfarwyddwr Arweiniol (Cadeirydd) y Consortiwm
yn cyflwyno cais i ystyried trefniadau rheoli llinell ar gyfer y Prif Swyddog.
Atgoffwyd y Cyd-bwyllgor o’u gylch gorchwyl ynghyd â’r ystyriaethau ynghlwm.
Penderfynwyd:

(a)

Cymeradwyo:
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(i)
(ii)

Bod Cyfarwyddwr Corfforaethol yr awdurdod lletyol yn gweithredu
fel rheolwr llinell gweinyddol
Sefydlu panel o’r Cyd-bwyllgor ar gyfer prosesau ffurfiol a statudol
rheoli llinell proffesiynol gan gynnwys rheoli perfformiad i
gynnwys yr Aelodau canlynol:
•
•
•

(iii)

4.2

Cadeirydd Cydbwyllgor GwE
Is-Gadeirydd y Consortiwm
Pennaeth – i’w enwebu gan y Grwp Defnyddwyr

Bod y Cyfarwyddwr Arweiniol (Cadeirydd) y Consortiwm yn
ymgymryd â rôl rheolwr llinell dydd-i-ddydd ar ran y Cyd-bwyllgor.

Cynrychiolaeth Penaethiaid ar y Cyd-bwyllgor

Cyflwynwyd adroddiad gan Cyfarwyddwr Arweiniol y Consortiwm ynglyn â
chais dderbyniwyd ar ran Cynrychiolaeth Penaethiaid ar y Cyd-bwyllgor.
Amlinellwyd y cefndir gan Gyfarwyddwr Arweiniol y Consortiwm a’i fod yn
destun trafodaeth ers misoedd ac wedi amlygu drwy’r Grwp Defnyddwyr ynglyn
â chyfansoddiad y Cyd-bwyllgor. Cadarnhawyd y derbyniwyd barn gyfreithiol
ynglyn â’r materion amlygwyd a thynnwyd sylw at yr ymateb hwnnw.
Nododd y Cadeirydd bwysigrwydd i’r Grwp Defnyddwyr gwrdd yn aml gyda
phresenoldeb ar bob achlysur gan gynrychiolwyr o’r chwe awdurdod i sicrhau
cysondeb.
Penderfynwyd:
(i)
(ii)
(iii)

(a) Nodi:

pryder a godwyd yn natganiad Claire Armitstead
pryderon adnabuwyd a’u hystyried gan Swyddog Monitro’r
Awdurdod Lletyol a Grwp Strategol y Cyfarwyddwyr Addysg
bod cyfansoddiad y Cyd-bwyllgor ar ei ffurf bresennol yn
adlewyrchu’r strwythur fel y’i gosodir yn yr Achos Busnes llawn
a gymeradwywyd gan Lywodaeth Cymru a chwe Awdurdod Lleol
Gogledd Cymru.

(b)
Cytuno i ystyried adolygu cynrychiolaeth
Penaethiaid ar y Cyd-bwyllgor wedi 12 mis o fod yn weithredol.
4.3

Calendr Cyfarfodydd

Cyflwynwyd calendr o gyfarfodydd am y flwyddyn i ddod.
Penderfynwyd:
(a)
Atodiad A i’r adroddiad.

Cymeradwyo’r

calendr

fel

amlinellir

yn

(b)
Awdurdodi’r Cadeirydd i wneud newidiadau
i’r calendr o gyfarfodydd pe byddai angen.
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7.

GAIR O DDIOLCH
Cyfeiriwyd mai’r cyfarfod hwn fyddai’r un olaf i’w fynychu gan Mr Elwyn Davies
(Prif Swyddog Dros Dro GwE) a chymerodd y Cadeirydd y cyfle i ddiolch yn
fawr iawn iddo ar ran y Cyd-bwyllgor am ei waith diflino ers sefydlu GwE a hyd
nes bydd Mr Huw Foster Evans yn cymryd yr awennau drosodd ganddo.
Diolchwyd hefyd i Anwen Williams am ei gwaith clodwiw gyda’r Consortiwm.

Dechreuodd y cyfarfod am 9.30a.m. a daeth i ben am 10.30 a.m.

CADEIRYDD
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