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Mae Strategaeth a Chynllun Cyflawni Magu Plant Sir y Fflint yn is-grŵp aml-

asiantaeth o’r Bwrdd Gwasanaeth Lleol.  Mae’r Bwrdd yn arwain y gwaith aml 

asiantaeth sydd angen ei wneud mewn partneriaeth i gyflawni gwell deilliannau i 

blant, pobl ifanc a theuluoedd yn Sir y Fflint. Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn i bob 

Sir ddatblygu cynllun i nodi’r prif feysydd a chamau gweithredu sydd eu hangen er 

mwyn cyflawni gwell deilliannau i bob plentyn, person ifanc a theulu, fel rhan o 

Ddeddf Plant 2004 ac mae hefyd yn nodi’r angen i gael Cynllun Integredig Sengl.  

Mae Strategaeth a Chynllun Cyflawni Magu Plant Sir y Fflint yn cynorthwyo gweithio 

gyda rhieni trwy agwedd ‘meddwl am y teulu’.  Mae’r weledigaeth yn un ble mae gan 

rieni hyderus ddisgwyliadau a dyheadau ar gyfer eu plant, a cheir gweithlu hyderus 

sy’n meddu ar y sgiliau, ansawdd a phrofiad i roi cymorth i blant a phobl ifanc 

gyflawni’r saith nod craidd a nodir yng Nghynllun Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc 

2011-20141. Mae Strategaeth a Chynllun Cyflawni Magu Plant Sir y Fflint yn 

cynnwys ‘5 Maes Allweddol’.  

Meysydd Allweddol 

1. Magu Plant - Codi’r proffil a chyfranogiad rhieni. 

2. Teuluoedd yn derbyn yr wybodaeth, cyngor, cyfarwyddyd 

neu gymorth sydd ei angen arnynt. 

3. Sgiliau magu plant a dysgu fel teulu 

4. Rhieni, addysg a’r lleoliad ysgol. 

5. Mae gwasanaethau’n cael eu cyflenwi gyda chymhwysedd 

proffesiynol ac ymarfer moesegol. 

Mae’r 5 maes allweddol yn pontio’r holl ddarpariaeth addysgol, cyn-ysgol – ysgol 

gynradd – ysgol uwchradd – ysgol arbennig – a dysgu seiliedig ar y teulu. Mae’r 

astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar ddau ddarparwr dysgu seiliedig ar y teulu 

mewn ysgolion cynradd ac mae’n nodi datblygiadau un ysgol arbennig ar gyfer y 

dyfodol wrth iddi roi’r strategaeth magu plant a’r cynllun cyflawni ar waith. 

                                                             
1 Flintshire in Partnership  



Ymyriadau Teuluol Sir y Fflint Ar Waith 

Mae mentrau allweddol yn digwydd yn barhaol yn Sir y Fflint: 

 Dysgu fel Teulu  trwy gyllid Llywodraeth Cymru o fewn amgylchedd yr ysgol, 

trwy’r Awdurdod Addysg Lleol. 

 Rhaglenni magu plant y’n cael eu darparu’n lleol gyda Dechrau’n Deg2, i 

gynorthwyo gyda throsglwyddo i’r ysgol, wedi ei gyllido trwy Dechrau’n Deg, 

Teuluoedd yn Gyntaf3 a’r ysgol. 

 Recriwtio Gweithwyr Teuluol; wedi eu cyllido trwy gais ar y cyd gan 

Cymunedau yn Gyntaf4 a’r Grant Amddifadedd Disgyblion, o fewn y consortia 

ysgol. 

 Ysgolion cynradd ac uwchradd yn cynorthwyo gweithio gyda rhieni, a 

rhyddhau aelodau staff i dderbyn hyfforddiant, cymwysterau a goruchwyliaeth 

wrth weithio gyda rhieni a theuluoedd, ac i baratoi a chyflenwi sesiynau, 

ynghyd ag amser ar gyfer ymgysylltu effeithiol ac adeiladu perthynas rhwng 

gweithiwr a rhiant, a’r plentyn-rhiant-gweithiwr, wedi ei gyllido trwy Teuluoedd 

yn Gyntaf a chyllid ysgol. 

 

Astudiaeth Achos Lleoliadau5 

Ysgol Merllyn, Bagillt  

Mae Ysgol Merllyn yn ysgol cyfrwng Saesneg ym Magillt, hanner ffordd rhwng 

Treffynnon a Fflint. Mae ymron yr holl ddisgyblion sy’n mynychu’r ysgol yn dod o 

bentref Bagillt, sydd yn ardal o amddifadedd cymdeithasol ac economaidd 

sylweddol. Mae oddeutu 24% o ddisgyblion yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am 

ddim (PYADd), sydd yn uwch na chyfartaledd yr Awdurdod Lleol a’r cyfartaledd 

cenedlaethol ledled Cymru 6. Yn y blynyddoedd diweddar mae’r ardal wedi gweld 

cynnydd yn aelodau’r gymuned Bwylaidd ac mae’r ysgol bellach yn disgrifio ei 

dalgylch fel “cymysg”.  

Pan ddechreuodd y pennaeth presennol yn ei swydd dros 2 flynedd yn ôl fe 

sylweddolodd, er bod yr ysgol yn cynnig rhaglenni dysgu fel teulu a magu plant, bod 

ymgysylltiad â rhieni’n gyfyngedig.  Roedd hi’n gwybod bod yna rieni yr oedd hi eu 

heisiau, ac angen siarad gyda nhw, ac yna aeth ati i ganfod ffyrdd i gynnwys y rhieni 

hyn ym mywyd yr ysgol o ddydd i ddydd.  

                                                             
2 Adolygiad o Gymorth Rhianta i Dechrau’n Deg http://wales.gov.uk/statistics-and-research/parenting-support-
for-flying-start/?lang=en 
3 Mae Teuluoedd yn Gyntaf wed ei gynllunio i wella deilliannau i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae’n 
pwysleisio ataliad ac ymyriad cynnar i deuluoedd, yn arbennig rhai sy’n byw mewn tlodi.     
http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/parenting/help/familiesfirst/?lang=en 
4 Mae Cymunedau’n Gyntaf yn anelu at gyfrannu, ochr yn ochr â rhaglenni eraill, at leihau’r bwlch 
addysg/sgiliau/economaidd ac iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a’n hardaloedd mwy cefnog. 
http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/regeneration/communitiesfirst/?lang=en 
5 Sampl fechan o waith yr ymgymerwyd ag ef 
6 Adroddiad Arolwg Ysgol Estyn 2012 

http://wales.gov.uk/statistics-and-research/parenting-support-for-flying-start/?lang=en
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/parenting-support-for-flying-start/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/parenting/help/familiesfirst/?lang=en


Penderfynodd yr ysgol fynd i lawr y ‘llwybr meithrin’ a sefydlu lleoliad mynediad 

agored trwy ddefnyddio ystafell ddosbarth gyda drws y gellid ei agor yn uniongyrchol 

i’r iard chwarae o flaen yr ysgol gan gynnig mynediad hawdd a hwylus i ymwelwyr.  

Cafodd yr ystafell ddosbarth ei thrawsnewid yn llwyr ac mae bellach yn fan cyfarfod 

lliwgar, croesawus a chyfforddus.  Mae adnoddau gwneud te a choffi yno, ardal 

chwarae a chymysgedd o ddodrefn yn cynnwys soffas a chadeiriau esmwyth ar gyfer 

sgyrsiau anffurfiol a byrddau a chadeiriau yn ôl yr angen ar gyfer gwaith desg.  

I ddechrau aeth y tîm ati i dargedu rhieni meithrin trwy agor y drysau bob bore 

Gwener; dechreuwyd gyda’r grŵp hwn am fod y tîm yn teimlo y bydd arferion da sy’n 

cael eu ffurfio yn y cyfnod meithrin yn parhau trwy gydol amser y plentyn yn yr ysgol.  

Yn dilyn llwyddiant y grŵp mae’r ysgol bellach wedi cyflwyno hyn i grwpiau 

blynyddoedd eraill ac wedi penodi Gweithiwr Cyswllt Teuluol sy’n gweithio o’r ysgol, 

sydd wedi esblygu o anghenion y rhieni. 

“Y rhieni sy’n arwain, rydym eisiau deall beth maen nhw ei 

angen gan yr ysgol, rydym eisiau gwybod beth allwn ni ei 

wneud iddyn nhw, er enghraifft, yr wythnos nesaf cafodd y 

rhieni’r syniad eu bod eisiau arsylwi grŵp ffoneg.” 

Swyddog Cyswllt Teuluol 

Mae’r pennaeth yn awgrymu bod safonau’n cael eu codi yn yr ysgol trwy ddangos 

arfer gorau i rieni a dangos iddyn nhw’r ffordd orau o annog dysgu gartref.  Mae hyn 

yn cael ei wneud trwy wahodd rhieni i arsylwi sesiwn dysgu ar waith.  Nid yw 

ymarferwyr yn dweud wrth rieni beth i’w wneud yn ystod sesiynau, maen nhw’n 

caniatáu iddyn nhw ymrwymo ar eu cyflymder a’u lefel cyfforddusrwydd eu hunain, 

trwy wylio, holi cwestiynau, neu roi cynnig arni eu hunain. 

Mae rhieni wedi nodi nad oedden nhw’n sylweddoli pan fyddan nhw’n siarad â’u 

plentyn bod angen iddynt ymlacio a gadael iddyn nhw arwain y sgwrs ac yna 

adeiladu rhywbeth gyda’i gilydd yn hytrach na rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw trwy’r 

amser.  

“Rydym yn rhoi grym i rieni, nid ydym yn bod yn 

rhagnodol, nid oes rheolau gosodedig i’w dilyn, rydym yn 

rhoi’r hyder i rieni fod yn esiampl i’w plant.” 

Pennaeth 

 “Dydw i ddim o’r ardal hon a doeddwn i ddim yn adnabod 

dim o’r rhieni eraill cyn i mi ddod yma, mae wedi gwneud i 

mi ymlacio mwy o amgylch y rhieni eraill. Cefais fy mod yn 

gallu mynd at yr athro oedd yn golygu fy mod yn gallu 

teimlo’n gyfforddus i ofyn sut y gallwn i helpu fy mab i 

ddod yn ei flaen , mae wedi gwneud i mi fod eisiau 

hyfforddi fel cynorthwyydd addysgu.” 

Rhiant 



Mae’r pennaeth yn nodi bod yr effaith wedi bod yn amlwg ar y plant, mae mwy o 

barodrwydd ymysg rhieni a phlant i fod eisiau ymwneud â’r ysgol ac mae 

presenoldeb wedi cynyddu.  Yn ogystal ag annog dysgu ceir cymorth hefyd gydag 

ymddygiad, lles a chyfarfodydd ‘Tîm o Amgylch y Teulu’7. Nid yw rhieni’n ofni gofyn 

am help: 

“Roedd un rhiant yn nerfus iawn, ni fydau wedi mynd i’r cyfarfod 

hebof i, mae’n gallu bod yn llethol.” 

Swyddog Cyswllt Teuluol 

Bydd y Gweithiwr Cyswllt Teuluol hefyd yn cyfeirio at wasanaethau eraill trwy “Becyn 

Cymorth i’r Teulu Sir y Fflint’ sy’n cynnwys amrywiaeth o adnoddau, gwybodaeth a 

chysylltiadau pellach ar gyfer cael y cyngor a’r cymorth priodol.  Mae nifer o 

ymwelwyr â’r ysgol yn gwneud sylwadau ar ei hamgylchedd cefnogol a’r perthnasau 

agored ymysg staff.  

“Rwy’n teimlo fy mod wedi newid cenhedlaeth… doeddech chi ond 

yn gweld y pennaeth os oedd cwyn wedi ei wneud  neu os oedd plant 

mewn trwbl.  Pan oeddwn i yn yr ysgol, dwi ddim yn credu bod fy 

mam wedi cwrdd ag unrhyw un o’r athrawon, roedd gwahanfa fawr, 

roedd ganddyn nhw ofn yr athrawon.” 

Llywodraethwr 

“Roeddwn i’n casáu ysgol; roeddwn yn cael fy rheoli’n llym iawn a 

doedd dim ymlacio i fod, fe wnaethom ni dreulio mwy o amser ddim 

yn gwrando.  Rwy’n meddwl y byddaf yn drist iawn os fydd fy mab yn 

mynd trwy hynny. Nid wyf eisiau iddo fynd trwy hynny. Rwyf eisiau 

iddo allu siarad yn rhydd a siarad gyda mi a’i athrawon os oes 

ganddo unrhyw broblem.” 

Rhiant 

Wrth symud ymlaen mae’r ysgol wedi penderfynu defnyddio rhywfaint o’r Grant 

Amddifadedd Disgyblion (GAD) i fuddsoddi mewn Rhaglen FAST (Families and 

Schools Together / Teuluoedd ac Ysgolion Gyda’i Gilydd, Achub y Plant).8 Mae’r tîm 

wrthi’n sefydlu ei adnoddau ac yn creu basged am ddim ar gyfer pob teulu sy’n 

cymryd rhan, sy’n cynnwys pethau fel offer coginio a ffedog, offer DIY e.e. torch, 

gemau, teganau a llyfrau. Mae nifer o’r rhieni o’r ‘Boreau Agored’ wedi holi ynghylch 

dod yn wirfoddolwyr yn cynnwys y rheini o’r gymuned Bwylaidd a fyddai’n hoffi 

gweithredu fel cyfieithwyr. 

“Holais am waith gwirfoddoli achos roeddwn eisiau cymryd 

rhan.  Mae fy nghyfathrebu a’m hyder wedi cynyddu o fewn 

ychydig o wythnosau.  Rwyf nawr yn aelod hyfforddedig o’r 

Tîm FAST. Roedd hi’n ddiddorol iawn cael gwybod am y 

                                                             
7 Mae’r ‘Tîm o amgylch y Teulu’ yn gallu cynnig cyngor, cymorth a chefnogaeth wrth ddod â’r bobl iawn at ei 
gilydd i helpu. http://flvc.org.uk/wellbeing/team-around-the-family/ 
8 http://www.savethechildren.org.uk/about-us/where-we-work/united-kingdom/fast 
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gwahanol feysydd yn y gymuned ac mae wedi agor fy 

llygaid i’r holl swyddi mae pobl yn eu gwneud yma.  Dydw i 

erioed wedi bod mor hyderus a hapus ag yr wyf i’n awr.” 

Rhiant 

Ysgol Cae’r Nant, Cei Cona 

Adeiladwyd Ysgol Cae’r Nant yn 2012 at ddiben cyfuno Ysgol Babanod Heol 

Dyfrdwy ac Ysgol Gynradd Lôn y Tollty.  Mae’r ysgol yng Nghei Cona, tref fawr yng 

ngogledd ddwyrain diwydiannol Sir y Fflint. Agorodd yr ysgol ym Medi 2012 ac ar 

hyn o bryd mae hi’n gwasanaethu 351 o ddisgyblion 3-i-11 oed. Mae’r ysgol yn 

addysgu trwy gyfrwng y Saesneg.  Mae oddeutu 19% o ddisgyblion yn derbyn 

prydau ysgol am ddim (PYADd) 9. 

Mae staff yn yr ysgol wedi sefydlu a datblygu Rhaglen Dysgu fel Teulu.  Bob dydd 

Gwener maen nhw’n cynnig cymorth ychwanegol trwy agor eu drysau i’r holl rieni a 

darparu cyswllt uniongyrchol gyda dysgu trwy sesiynau seiliedig ar weithdy.  

“Fe wnaethom geisio targedu rhieni ond roedden nhw’n 

teimlo eu bod yn cael eu dewis yn unigol felly fe wnaethom 

ei agor i’r holl rieni. Rydym wedi canfod bod gallu cymysg 

o fewn grŵp felly maen nhw wedi ffurfio eu rhwydwaith 

cymorth eu hunain.” 

Arweinydd Dysgu fel Teulu 

Nid oes angen cadw lle ac mae’r ysgol yn cynnig crèche am ddim.  Mae hwn wedi 

cael ei ddatblygu trwy gysylltiadau gyda choleg lleol ble mae myfyrwyr yn gallu dod 

i’r ysgol a chael profiad uniongyrchol yn edrych ar ôl plant tra y bydd rhieni’n cymryd 

rhan yn y gweithdai. 

Ceir dewislen o weithdai cyrsiau dysgu ac mae 1 cwrs yn rhedeg ar y tro ac yn 

parhau am 6-i-7 wythnos.  

 Chatterbox- Cyfnod Sylfaen Iaith a Chwarae a Rhif a Chwarae - 

Meithrin 

 Chatterbox Plus Llythrennedd- Derbyn i Flwyddyn 6 

 Chatterbox Plus Rhifedd - Derbyn i Flwyddyn 6 

 Blynyddoedd Rhyfeddol - Bob Blwyddyn Ysgol 

Mae plant yn chwarae rhan fawr yn y sesiynau ac yn mwynhau gweithio gyda mam a 

dad a gofalwyr eraill bob wythnos. 

“Cawsom ei bod yn anodd iawn i gael rhieni i ymgysylltu â’i 

gilydd i ymarfer dysgu felly fe ddaethom â’r plant i’r 

gweithdy er mwyn i ni allu gweld y rhyngweithio rhwng 

rhiant a phlentyn.” 

Arweinydd Dysgu fel Teulu 

                                                             
9 Fy Ysgol Leol 



 

Mae fformat y gweithdy’n dilyn trefn osodedig er mwyn i rieni deimlo’n gyfforddus a 

gwybod yn union beth i’w ddisgwyl. 

 Te a choffi 

 Dechrau sesiwn, trafod disgwyliadau 

 Rhedeg trwy’r sleids neu luniau - siarad am yr hyn sydd wedi 

bod yn digwydd yn y dosbarth yr wythnos honno a sut mae’r 

plant wedi bod yn dysgu 

 Plant yn ymuno â’r grŵp; dangos beth maen nhw wedi ei 

ddysgu ac athrawon yn dangos beth sy’n digwydd  

 Gosod y neuadd fel ystafell ddosbarth gyda “pharthau” 

dynodedig 

 Rhieni a phlant yn symud o amgylch y “parthau” ac yn cael eu 

hamseru am 10 munud ym mhob un i gydweithio yn gwneud 

gweithgareddau rhyngweithiol, difyr  

 Amser hwyl wrth ganu 

 Plant yn mynd yn ôl i’r dosbarth 

 Sesiwn lawn ryngweithiol gyda rhieni - holi cwestiynau a 

datblygu dealltwriaeth 

 Cwblhau gwerthusiad a dyddiaduron dysgu 

 

Tystiolaeth o Effaith- Stori rhiant 

Mae rhiant i bedwar o blant yn cael cynnig mynychu Rhaglen Magu Plant 

Blynyddoedd Rhyfeddol 10 sy’n cael ei ddarparu gan Dechrau’n Deg.  Ar ôl llawer o 

anogaeth mae hi’n mynychu ac o ganlyniad mae hyn yn gwella ei hyder ac yn 

atgyfnerthu ei gallu i fynychu’r Grŵp Dysgu fel Teulu yn ysgol gynradd ei phlant.  

Yma mae hi’n cael cynnig y Rhaglen Blynyddoedd Rhyfeddol Parodrwydd ar gyfer 

Ysgol, a sesiynau eraill magu plant, sy’n gymorth iddi hi a’i phlant gyda llythrennedd 

a rhifedd.  Mae hyn yn rhoi cyfle iddi ddatblygu ei sgiliau magu plant a dealltwriaeth o 

ba mor bwysig yw hi fod ei phlant yn bresennol yn yr ysgol, wedi ei ddatblygu trwy 

berthnasau a phartneriaeth barchus gyda’r rhiant.  

Trwy hyn mae hi’n dechrau ceisio cymorth a chefnogaeth gyda’i magu plant a 

phroblemau eraill y mae angen iddi eu datrys er mwyn ei helpu i gael gwaith.  Gan 

fod y gweithwyr wedi ymgymryd â’u cymhwyster ‘Gweithio gyda Rhieni’, maen nhw’n 

gallu rhoi’r wybodaeth i’r rhieni mewn ffordd sy’n eu grymuso sy’n cwrdd â’r 

egwyddorion a gwerthoedd sydd ynghlwm â gweithio gyda rhieni, yn ôl y Safonau 

Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gweithio gyda Rhieni 11, ac felly cynigir cyngor 

mewn ffordd empathetig. Mae’r rhiant hefyd yn trafod ei phlentyn hŷn sydd yn yr 

                                                             
10 http://incredibleyears.com/programs/parent/ 
11 http://www.childreninwales.org.uk/areasofwork/parenting/nationaloccstandards/index.html 
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ysgol uwchradd.  Oherwydd bod gan yr ysgol gynradd ac uwchradd weithiwr teuluol 

pwrpasol maen nhw’n gallu cyfeirio’r rhiant at y gwasanaeth hwn ac mae hi’n gallu 

derbyn cymorth pellach, gan wybod nad yw’n mynd i gael ei beirniadu am ofyn am 

gymorth. 

Mae’r rhiant yn cael ei hysbrydoli i barhau i ddysgu ac mae’n gwneud cais am le ar 

gwrs gofal cymdeithasol addysg uwch yn y coleg lleol.  Mae hi’n cael cynnig lle am ei 

bod wedi gallu dangos dysgu fel oedolyn, wedi gosod goliau iddi ei hun ac yn datgan 

ei bod yn gwybod y bydd hyn yn gymorth i gynnal ei theulu’n well.  Mae’r rhiant yn 

parhau gyda’i hastudiaethau ac yn cael swydd, ac yn gallu prynu cartref i’r teulu.  

Mae perthnasau yn y cartref yn gwella, ac o ganlyniad mae lles y rhieni a’r plant yn 

gwella hefyd. 

 

Datblygu Ymarfer i’r Dyfodol - Ysgol Pen Coch 

Mae Ysgol Pen Coch yn Fflint yn ysgol arbennig gydaddysgol i hyd at 104 o 

ddisgyblion 2-11 oed.  Mae gan ddisgyblion yn Ysgol Pen Coch ystod eang o 

anghenion addysgol arbennig. Mae’r rhain yn cynnwys anghenion cymedrol, difrifol a 

dwys, ac anawsterau dysgu lluosog, anawsterau dysgu penodol ac anhwylderau ar y 

sbectrwm awtistig. Mae gan ychydig o ddisgyblion namau synhwyraidd ychwanegol 

ac anawsterau cyfathrebu. Mae oddeutu un rhan o dair o ddisgyblion yn gymwys i 

dderbyn prydau ysgol am ddim.12 

Mae staff yn Ysgol Pen Coch wedi buddsoddi yn y rhaglenni ‘Blynyddoedd 

Rhyfeddol’13. Mae’r ysgol wedi gwneud ‘Dinosaur Social Skills and Problem Solving 

Curriculum’ yn sail i’w arfer bob dydd. Mae’r rhaglen hon yn cynnwys defnyddio nifer 

o bypedau, Dina Dragon, Wally a Molly Pupils, a Tiny Turtle.  Yr amcanion yw: 

 Hybu sgiliau cymdeithasol, hunanreolaeth ac ymddygiad plant 

yn y dosbarth 

 Gwneud ffrindiau a dysgu rheolau ysgol 

 Deall enghreifftiau o deimladau 

 Wally’n addysgu camau datrys problemau 

 Tiny Turtle yn addysgu sut i hunan-reoli a rheoli dicter 

 Dina’n addysgu sut i wneud dy orau yn yr ysgol (e.e., 

cydweithredu, gwrando, llaw i fyny’n dawel, aros-edrych-

meddwl-gwirio) 

 Molly’n dysgu sut i fod yn gyfeillgar (aros, rhannu, helpu, 

cymryd tro, gwaith tîm) 

 Molly’n egluro sut i siarad â ffrindiau (awgrymiadau, 

ymddiheuro, clodfori, maddeuant) 

 

                                                             
12 Data ysgol 
13 http://incredibleyears.com/ 



Mae gan Fideo Taith Rithwir Pen Coch enghreifftiau o’r rhaglen ar waith. 

http://moodle.flintshire.gov.uk/pencoch/course/view.php?id=265  

Mae’r ysgol yn awr yn buddsoddi rhywfaint o’i Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) 

yn y ‘Rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol’ i annog rhieni i ddatblygu gwydnwch a 

synnwyr cyfrifoldeb eu plant, a chefnogi eu plant gyda’u dysgu. 

 

Datblygiadau Eraill i’r Dyfodol 

Mae grŵp aml-asiantaeth yn goruchwylio gwaith datblygu’r Rhaglenni Magu Plant, 

ac mae cyfarfodydd yn cael eu cynnal rhwng y Strategaeth Magu Plant, Dechrau’n 

Deg a Dysgu fel Teulu i gynnal cysylltiadau, cryfhau cydlyniad a lleihau dyblygu o 

fewn ysgolion. 

Mae ‘Grŵp Iechyd a Lles Ysgol’ wedi cael ei ffurfio sy’n cefnogi’r datblygiadau hyn o 

fewn lleoliadau addysg yn cynnwys Hawl Bore Oes at Ysgolion Uwchradd a 

darpariaeth amgen.  Bydd ehangu Dechrau’n Deg yn parhau ac mae cyllid 

Teuluoedd yn Gyntaf wedi ei ddyfarnu ar gyfer y flwyddyn nesaf 2014-15 i barhau i 

gryfhau a datblygu’r gwaith gyda rhieni’r glasoed. 

Bydd y Grŵp Strategaeth hefyd yn parhau i gynnig y cymhwyster City and Guilds 

3599 Gweithio gyda Rhieni i staff sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda rhieni a phlant. A 

pharhau i ganfod ymchwil effaith a rhoi’r ymchwil honno ar waith yn lleol. 

 

Cyllid 

 Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer Dysgu Teuluol. 

 Cyllid Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer hyfforddi mewn rhaglenni 

magu plant a chynnig gwaith gyda chymwysterau rhieni. 

 Cyllid Dechrau’n Deg ar gyfer hyfforddiant Blynyddoedd 

Rhyfeddol Baban, Plentyn Bach, Sylfaenol Cyn-ysgol, 

Parodrwydd ar gyfer Ysgol a’r Pos Magu Plant. 

 Grant Gofal Cymdeithasol ar gyfer hyfforddiant Blynyddoedd 

Rhyfeddol Baban, Plentyn Bach, Sylfaenol Cyn-ysgol, 

Parodrwydd ar gyfer Ysgol a’r Pos Magu Plant Cysylltiadau 

Teuluol. 

 Cyllid Teuluoedd yn Gyntaf i gynorthwyo staff ysgol i gynnig 

cymorth magu plant i rieni’r glasoed, cynnig hyfforddiant 

Blynyddoedd Heriol a hyfforddiant Take 3 a goruchwyliaeth a 

mentora priodol. 

 Grant Gofal Cymdeithasol i gynorthwyo rhai lleoliadau hyfforddi 

(gan nad yw lleoliadau wedi eu cyllido gan Lywodraeth Cymru 

ar gael bellach i bob ardal awdurdod – mae hyn wedi cael ei 

http://moodle.flintshire.gov.uk/pencoch/course/view.php?id=265


ddyblygu gan y Grant Gofal Cymdeithasol ac wedi ei ymestyn i 

raglen bellach i gael ei chynnig yn lleol). 

 

Crynodeb 

Y neges allweddol o’r astudiaeth achos hon yw bod partneriaethau strategol effeithiol 

gyda rhieni a’r gymuned ehangach yn cyfrannu’n sylweddol at leihau effaith tlodi ar 

gyrhaeddiad disgyblion.  

Themau Ffactorau penodol FP 

Arweinyddiaeth Hyfforddi a threfnu staff yn cynnwys 
arbenigwyr 

✔ 

Addysgu a Dysgu Rhaglenni lles ac ymddygiad ar gyfer dysgu 
yn cynnwys canolbwyntio ar bresenoldeb, 
gwrando ar ddysgwyr ac adeiladu hunan 
barch 

✔ 

Ymgysylltu â rhieni a’r 
gymuned ehangach 

Dialog gref gyda rhieni ✔✔ 

Dysgu oedolion ✔ 

Sefydlu a chynnal partneriaethau strategol ✔✔ 

 

 

Cyswllt Allweddol 

Gail Bennett 

Cydlynydd Strategaeth Magu Plant Sir y Fflint 

Gwasanaethau Plant Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i’r Teulu 

Canolfan Westwood 

Stryd Tabernacl 

Bwcle 

Sir y Fflint 

CH7 2JT 

Ffôn (01244) 551140 
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