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Cydnabuwyd ers tro y gall mynediad i amgylchedd
awyr agored ysgogol gael effaith gadarnhaol
sylweddol ar ymddygiad disgyblion a’r modd y
maent yn datblygu a dysgu. Mae gwaith ymchwil
wedi’i gasglu yn adroddiad yr RSPB ‘Pob Plentyn
yn yr Awyr Agored’ (2010) ac adroddiad yr
Ymddiriedolaeth Genedlaethol ‘Plentyndod Naturiol’
(2012) yn tynnu sylw at y manteision amrywiol i
blant o fod mewn cyswllt â natur a chael profiadau
awyr agored. Mae’r manteision hyn yn cynnwys
effeithiau cadarnhaol ar addysg, iechyd corfforol,
lles emosiynol a sgiliau personol a chymdeithasol,
gan gynnwys datblygu dinasyddion sy’n
amgylcheddol gyfrifol.

Yng Nghymru, mae cyflwyno’r Cyfnod Sylfaen,
hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a
Dinasyddiaeth Fyd-eang, ac ailymddangosiad dull
mwy ymarferol o ddysgu ar bob lefel wedi gosod yr
ystafell ddosbarth awyr agored wrth wraidd theori ac
ymarfer addysgol ar bob cam o addysg.

Mae’r Cyfnod Sylfaen yn arbennig yn hyrwyddo
ymagwedd gyfannol tuag at addysgu a dysgu sy’n
canolbwyntio ar brofiad a sgiliau – mae lle awyr
agored ysgogol a diddorol yn hanfodol yn hyn o beth. 

Mae’r rhaglen Eco-Sgolion a mentrau Ysgolion
Coedwig ac Ysgolion Iach i gyd wedi cyfrannu at
ffocws o’r newydd ar amgylchedd yr awyr agored ym
mhob rhan o’r system addysg. Mae rhywfaint o
bwysau ar ysgolion bellach i ddatblygu eu tiroedd
mewn modd sy’n cynorthwyo’r gwahanol gwricwla a
mentrau y maent yn cymryd rhan ynddynt, ac yn
ystod y blynyddoedd diwethaf y mae wedi bod
cynnydd mawr wrth ddatblygu tiroedd ysgolion ac
mewn addysg awyr agored yn gyffredinol.

Mae’r adroddiad hwn yn egluro’r prosesau a’r
mecanweithiau y mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi
rhoi ar waith er mwyn cyflawni gofynion ychwanegol
y cwricwlwm a mynd i’r afael â’r diddordeb cynyddol
yn yr amgylchedd awyr agored a’r manteision
addysgol a all ddod yn ei sgil.

Datblygu Model Casnewydd
Bu cynorthwyo â darparu addysg amgylcheddol ar
sail ad hoc am nifer o flynyddoedd ar draws Cyngor
Dinas Casnewydd. Roedd gan feysydd gwasanaeth
fel Tiroedd a Chefn Gwlad gylch gwaith eang a oedd
yn cynnwys addysg amgylcheddol a chodi
ymwybyddiaeth o’r amgylchedd; fodd bynnag, nid
oedd hyn yn rhan o Gytundeb Lefel Gwasanaeth
ffurfiol gydag Addysg. Cyn 2007, roedd nifer o

ysgolion yng Nghasnewydd wedi gofyn am erddi
natur ar eu tiroedd, ac fe ddatblygwyd nifer fechan
o’r rhain gan y Tîm Cefn Gwlad trwy ddefnyddio
cyllid grant Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Fodd bynnag,
roedd yn amlwg ar adeg pan fo wir angen cymorth ar
ysgolion wrth ddatblygu potensial eu tiroedd mai dim
ond adnoddau cyfyngedig oedd ar gael i’w helpu i
gyflawni hyn.

O ganlyniad i hyn, roedd ysgolion unigol yn ceisio
datblygu eu tiroedd yn annibynnol, yn aml iawn yn
ansicr am yr hyn yr oeddynt yn dymuno ei gael a sut
i’w wneud mewn modd oedd yn gwneud y defnydd
gorau o’r tiroedd oedd ar gael ganddynt. Roedd hefyd
nifer o adroddiadau o ddolydd a glasbrennau ifanc yn
cael eu torri i lawr gan dimau cynnal a chadw ar ôl i
ysgolion greu ardaloedd ar eu pennau eu hunain heb roi
gwybod i’r bobl gywir. Roedd y diffyg cyfathrebu hwn
rhwng ysgolion a’u timau cynnal a chadw yn arwain at
broblemau fel safle yn cael ei wahardd i beiriannau
penodol yn anfwriadol neu osodiad yn creu llawer o
waith cynnal a chadw diangen a mwy o gostau. Roedd
hefyd yn gyffredin i ardaloedd a phrosiectau fethu pan
gollwyd aelodau allweddol o staff.

Cefndir i’r Prosiect Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion

“Mae gwybodaeth plant am fioamrywiaeth yn dirywio ar
adeg pan fydd angen i genedlaethau’r dyfodol ymgysylltu’n
fwy a bod yn fwy ymwybodol er mwyn atal colli
bioamrywiaeth. Mae hyn yn amlygu angen gwirioneddol i
addysgu ein plant fel gwarchodwyr dyfodol ein planed, i roi
iddynt y wybodaeth sydd ei hangen arnynt heddiw er mwyn
gwarchod y byd naturiol ar gyfer yfory.”

Dr Ahmed Djoghlaf, Ysgrifennydd Gweithredol ar gyfer y
Confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol mewn ymateb i arolwg
a gynhaliwyd yn 2009

“Dylai amgylchedd y Cyfnod Sylfaen hyrwyddo darganfod ac
annibyniaeth a mwy o bwyslais ar ddefnyddio amgylchedd
yr awyr agored fel adnodd i ddysgu plant.”

Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed yng Nghymru
(2008)
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Oherwydd y pwysau amrywiol ar ysgolion i wella eu
tiroedd, gofynnodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru am
ddull newydd o weithredu. Adolygodd Cyngor Dinas
Casnewydd y ffordd orau y gallai hyn gael ei gyflawni
ar draws yr awdurdod ar safleoedd gyda gwahanol
gyfyngiadau. Cydnabu gwasanaethau cefn gwlad
Casnewydd bod angen am ddull mwy cydlynol ac
hefyd bod angen darparu arbenigedd i ysgolion.
Datblygont brosiect newydd yn ystod diwedd 2007 a
dechrau 2008, gan ganolbwyntio ar gynyddu
bioamrywiaeth ac ehangu ar y cysylltiadau presennol
a wnaed gydag Addysg wrth greu’r gerddi natur.

Cafodd y syniad ei gymeradwyo gan Gyngor Cefn
Gwlad Cymru ac fe’i trafodwyd wedyn gyda Chynnal
a Chadw Tiroedd a Gwasanaeth Ymgynghorol
Addysg Cyngor Dinas Casnewydd, yn ogystal ag
athrawon Casnewydd. Yn raddol, diflannodd unrhyw
bryder cychwynnol ynghylch newid rhaglenni cynnal
a chadw, natur anghynaliadwy prosiectau blaenorol,
a’r angen i newid rhywbeth a oedd eisoes yn
gweithio. Gallai pob parti weld y budd o edrych ar
diroedd ysgolion yn eu cyfanrwydd ac yn eu
defnyddio fel adnodd i addysg ac i fywyd gwyllt.

Yn y pen draw, cynigiwyd penodi Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion fel y ffordd fwyaf
effeithiol i gynorthwyo ysgolion i:

 Cynyddu bioamrywiaeth ar eu tiroedd, a;

 Gwneud y defnydd gorau o’u tiroedd wrth
gyflwyno cynnwys amgylcheddol y cwricwlwm
ffurfiol ac anffurfiol

Byddai’r nodau hyn yn cael eu cyflawni drwy greu
Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion a fyddai’n
un pwynt cyswllt ar gyfer ysgolion ac a fyddai’n
gweithio ar y cyd â’r Gwasanaeth Cynghori Ysgolion,
y Gwasanaethau Cefn Gwlad a Chynnal a Chadw
Tiroedd. Roedd angen cael gweithio ar y cyd rhwng
gwasnaethau gwahanol yn y cyngor os am gael
prosiect llwyddiannus.

Yn 2008/09, cynhaliodd Gwasanaeth Cefn Gwlad
Cyngor Dinas Casnewydd astudiaeth beilot i ffurfioli
dull o wella bioamrywiaeth ar diroedd ysgolion – y
prosiect Bioamrywiaeth mewn Ysgolion. Roedd hyn
yn cael ei gynnwys yng Ngrant Fframwaith pedair
mlynedd Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Dechreuodd
prosiect peilot Bioamrywiaeth mewn Ysgolion ym
mis Ebrill 2008 ac roedd yn cael ei redeg gan un o’r
swyddogion bioamrywiaeth fel rhaglen ran-amser
(1½ diwrnod yr wythnos). Cyllidwyd hanner y
prosiect peilot gan Wasanaeth Cefn Gwlad Cyngor
Dinas Casnewydd a’r hanner arall gan Gyngor Cefn
Gwlad Cymru fel rhan o Flwyddyn 1 y Grant
Fframwaith. Cyfanswm y gost ar gyfer y flwyddyn
beilot oedd £12,000, gan gynnwys amser staff a
gweithredu, gydag arian cyfatebol ar gael ar gyfer
rhan o’r hyn.

Cefndir i’r Prosiect Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion
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Y pedair ysgol beilot a ddewiswyd gyda chymorth yr
Athro Ymgynghorol Gwyddoniaeth (arweinydd
allweddol yn natblygiad y prosiect) oedd: 

 Ysgol Gynradd Llanfarthin

 Ysgol Gynradd Millbrook

 Ysgol Gynradd Gatholig Sant Padrig 

 Ysgol Gynradd Sant Gwynllyw

Lleolir Ysgol Gynradd Llanfarthin ac Ysgol Gynradd
Millbrook ar gyrion Canol Dinas Casnewydd ac mae
gan y ddwy diroedd mawr gydag ardaloedd glaswellt
helaeth. Lleolir Ysgol Gynradd Gatholig Sant Padrig
ac Ysgol Gynradd Sant Gwynllyw yng nghanol y
ddinas ac mae gan y ddwy diroedd bach wedi’u
dominyddu gan arwynebau chwarae caled a waliau
terfyn uchel.

Dewiswyd y rhain er mwyn profi a all y prosiect
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion wella bioamrywiaeth
a chyfleoedd addysgol ar diroedd ysgolion, waeth
beth yw maint, cyflwr a lleoliad yr ysgol.

Y Prosiect Peilot

Adeiladu blychau nythu gyda gwirfoddolwyr o
Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn Ysgol Gynradd Sant
Gwynllyw.
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Aseswyd pob ardal beilot ar gyfer ei bioamrywiaeth
bresennol, ynghyd â’r cyfleoedd a heriau i wella
bioamrywiaeth ym mhob lleoliad. Cysylltodd y
Swyddog Bioamrywiaeth ag athrawon, rhieni a
phlant yn yr ysgolion peilot i nodi cyfleoedd a
chyfyngiadau a chreu rhestr ymarferol o waith posibl.
Yn dilyn hyn, roedd rhai o’r gwaith mwy heriol yn
cael ei wneud gan gontractwyr – e.e. cael gwared ar
wyneb bitwmen macadam. Roedd tasgau eraill yn
cael eu cyflawni gan dimau cynnal a chadw tiroedd
neu, lle y bo’n briodol, gan ddisgyblion – er
enghraifft, plannu chwipiau. 

Yn ystod y flwyddyn 2008/09, roedd y prosiect peilot
yn llwyddiannus o ran cynyddu bioamrywiaeth ar
diroedd yr ysgolion peilot drwy blannu gwrychoedd
brodorol, creu strwythurau helyg byw, hau dolydd
gyda blodau gwyllt a gwneud blychau nythu. Roedd
y swydd hefyd yn helpu i hwyluso gosod cylchoedd
boncyffion at ddefnydd fel ystafell ddosbarth awyr
agored neu Ysgol Goedwig, a gwelyau uchel ar gyfer
tyfu llysiau.

Roedd y prosiect peilot yn llwyddiannus wrth greu
perthynas waith dda gyda’r athrawon arweiniol ym
mhob ysgol ac wrth weithredu prosiectau ar lawr
gwlad. Nodwyd bod cyfathrebu da rhwng yr ysgol a’r
contractwyr, neu’r ysgol a Chynnal a Chadw Tiroedd,
o’r pwys mwyaf. Tynnwyd sylw at bwysigrwydd rôl y
Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yn y
sefyllfaoedd hyn, trwy weithredu fel cyswllt a chreu
sefyllfa lle roedd gofynion ysgolion yn cael eu
dehongli’n gywir.
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Y Prosiect Peilot

Disgyblion yn Ysgol Gynradd Gatholig Sant Padrig yn helpu
contractwr i blannu deildy helyg byw (Ionawr 2009), a’r
deildy ddau fis yn ddiweddarach, gan ddechrau blaguro.

Mae Ysgol Gynradd Sant Gwynllyw yn un o hen ysgolion brics coch Fictoraidd Casnewydd gyda iard ddrilio draddodiadol ac
ychydig o lwyni i liniaru ar ei gwedd. Ym mis Rhagfyr 2008, cafodd y tarmac ei dynnu a’r ardal ei thirlunio. Gosodwyd pridd o
radd isel a ‘chylch’ boncyffion a roddwyd. Gosodwyd naddion pren o gwmpas y cylch boncyffion a heuwyd hadau blodau gwyllt ar
y pridd moel.
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Casgliad y prosiect peilot oedd bod waeth beth fo maint neu leoliad yr ysgol a’i thiroedd, gellid gwella
bioamrywiaeth a gwerth addysgol y tiroedd hyn ac ar isafswm cost.

Arweiniodd llwyddiant y prosiect peilot at y penderfyniad i greu Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion
amser llawn ar gyfer Blynyddoedd 2, 3 a 4 o Grant Fframwaith Cyngor Cefn Gwlad Cymru (2009–2012),
gan roi’r cynllun ar waith i bob un o’r 61 ysgol yng Nghasnewydd.

Y Prosiect Peilot

Roedd Clwb Eco Ysgol Gynradd Gatholig Sant Padrig yn helpu Cynnal a Chadw Tiroedd i blannu chwipiau er mwyn creu gwrych
brodorol ar hyd rhan o’u wal derfyn ym mis Rhagfyr 2008. Erbyn mis Medi 2009, roedd wedi gwreiddio’n dda ac roedd yn
dechrau mynd yn drwchus.  

Roedd gan Ysgol Gynradd Millbrook ardal a enwyd ‘The Dell’
ganddynt ar waelod tir yr ysgol. Roedd yn goedlan fach wedi’i
thyfu’n wyllt. Ni ddefnyddiwyd y goedlan ac roedd yn llawn o
sbwriel. Ym mis Rhagfyr 2008, cliriodd contractwr yr ardal,
gan gymynu ychydig o goed wrth wneud felly a’u defnyddio i
greu cylch boncyffion. Roedd gweddill y boncyffion a
malurion yn cael eu defnyddio i greu pentyrrau cynefin. Erbyn
hyn, mae’r ardal yn Ysgol Goedwig a ddefnyddir yn rheolaidd
gyda digon o aildyfiant prysgoediog.
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Ymgysylltu ag ysgolion

Lluniwyd adroddiad ar ganfyddiadau’r astudiaeth
beilot a’r cynigion ar gyfer y camau nesaf ar gyfer
Fforwm Penaethiaid Casnewydd ym mis Tachwedd
2008 (ar gael ar-lein). Pleidleisiodd y fforwm yn
unfrydol i ddal ymlaen â’r prosiect ac i geisio
cytundeb yr holl ysgolion eraill. 

Cyllid
Mae’r prosiect Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yn cael
ei ariannu’n rhannol drwy Grant Fframwaith pedair
mlynedd Cyngor Cefn Gwlad Cymru a gafwyd gan
Wasanaethau Cefn Gwlad Cyngor Dinas Casnewydd
(Gwasanaethau Gwyrdd bellach). 

Ym mlynyddoedd 2, 3 a 4 y Grant Fframwaith,
darparodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru 50% o
gyfanswm costau’r swydd a ragwelir (£28,000–
£31,000, a oedd yn cynnwys cyflog, argostau a
chyllideb fechan). Sicrhawyd y 50% arall drwy
gynnig i ysgolion y dewis i ymuno â’r prosiect ar ffurf
cytundeb lefel gwasanaeth tair blynedd o hyd.
Cynigiwyd yr opsiwn i bob ysgol, o’r meithrin i’r
uwchradd, pa un a oeddynt yn rhan o gytundeb
Cynnal a Chadw Tiroedd y cyngor neu’n defnyddio
contractwr allanol. Gosodwyd y cytundeb lefel
gwasanaeth ar £300 yr ysgol ar gyfer pob blwyddyn
rhwng 2009 a 2012. Er mwyn i’r grant gan Gyngor
Cefn Gwlad Cymru gael ei gyfateb, roedd rhaid i 46 o
ysgolion gofrestru ar y cytundeb lefel gwasanaeth.
Fel y digwyddodd, cofrestrodd 58 o’r 61 ysgol yng
Nghasnewydd.

Cefnogi a Hyrwyddo
Yn y cyfnod hwn, roedd y Swyddog Cynghori ar
Wyddoniaeth (ar y pryd hynny) yn chwarae rôl
allweddol wrth hyrwyddo’r gwasanaeth newydd a
chysylltu ag ysgolion gyda manylion y cytundeb lefel
gwasanaeth newydd. Roedd penaethiaid yn adnabod
y Swyddog Cynghori ac yn ymddiried yn ei barn hi,
ac yr oedd yn hynod o ddefnyddiol i gael ‘hyrwyddwr’
ar gyfer y prosiect a oedd eisoes yn adnabyddus ac
yn cael ei hymddiried ym mhob un o ysgolion
Casnewydd. Roedd hi’n gallu cymryd yr amser i fynd
i weld penaethiaid unigol er mwyn cyflyno’r cytundeb
lefel gwasanaeth a rhoi esboniad pellach am y
prosiect. 

Trafodwyd y cytundeb lefel gwasanaeth hefyd ym
mhob cyfarfod llywodraethwyr, gan fod angen i’r
ddogfen gael ei harwyddo gan gadeirydd y
llywodraethwyr yn ogystal â’r pennaeth. 

Dechreuodd ysgolion ddangos eu hymrwymiad i’r
cynllun, ac erbyn mis Ebrill 2009 yr oedd digon o
ysgolion yn barod i ymrwymo er mwyn gweithredu’r
cynllun. Ysgrifennwyd Adroddiad Cabinet i ofyn am
gymeradwyaeth i greu’r swydd o Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion (ar gael ar-lein).

Y swydd o fewn y cyngor

Gallai swydd y Swyddog Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion fod wedi eistedd mewn nifer o leoedd o
fewn y cyngor, gan ei galluogi i fod yn eithaf hyblyg
ac i ryngweithio gydag adrannau eraill (e.e. Cynnal a
Chadw Tiroedd, y Gwasanaethau Cefn Gwlad neu’r
Gwasanaeth Addysg). Penderfynwyd bod y
penderfyniad gorau ar gyfer Casnewydd oedd i’r
swydd eistedd yn y Gwasanaethau Cefn Gwlad, gan
sicrhau na chollwyd ffocws bioamrywiaeth y rôl ac
fel y gallai’r prosiect gyfrannu at dargedau
bioamrywiaeth. Gan hynny, lleolir y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion o fewn y
Gwasanaethau Gwyrdd ym Maes Gwasanaeth
Gwasanaethau Stryd (Tiroedd a Gwasanaethau Cefn
Gwlad yn gynt).

Cyllid a Gweithredu

Archwilio nentydd ar dir yr ysgol

Adnabod coed trwy ddefnyddio allweddi
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Cyllid a Gweithredu

Ar ddechrau’r prosiect, crewyd siart llif i gynorthwyo’r broses weithredu ac i helpu’r swyddog i wahanu’r
gwahanol gamau yn y prosiect:

Cyswllt ag Athro Ymgynghorol Gwyddoniaeth a Chynnal a Chadw Tiroedd

Llythyrau
allan at
ysgolion

Ymweld
ag ysgol

Cerdded
y tiroedd

Darganfod pwy yw’r cyswllt allweddol yn yr ysgol
Gwirio bod cytundeb lefel gwasanaeth mewn lle

Casglu syniadau/awgrymiadau
Nodi gwerthusiad ecolegol

Cymharu
syniadau

Blaenoriaethau

Cynllun Gwaith

Rhoi dogfen i’r ysgol ar ail
ymweliad

Cynnwys crynodeb o’r prosiect a’r
ffordd ymlaen

Amcangyfrifon o gostau

Goruchwylio gwaith ar y tir
Materion bioamrywiaeth
Cyswllt â Chynnal a
Chadw Tiroedd
Clybiau Eco, cyfarfodydd
staff,
Cyngor arbenigol
NID gwersi

Mewnbwn gan Gynnal a Chadw Tiroedd

Trafodaeth / Cytundeb gydag Addysg Gwirio cynlluniau gyda’r Athro Ymgynghorol Gwyddoniaeth

Gwirio cynlluniau gyda Chynllunio Addysg a
Rheolwyr Adeiladau

Siarad ag Addysg ynghylch gwaredu tir
Ystyried hyfywedd a manteision o ran bioamrywiaeth
Cyfeirio syniadau ‘drygionus’ yn ôl at Gynnal a Chadw
Tiroedd/Adeiladau e.e. ceisiadau am feinciau, problemau
draenio ac ati

Cyflwyniad/Cefndir i’r project

Egluro cylch gwaith y swyddog

Crynodeb o’r prosesau

Argaeledd cyllideb

Ariannu posibl

Taflen cynllun gweithredu

Cyfredol – ‘Llawlyfr Tiroedd’ neu ei debyg 

Rheolwr cynnal a chadw tiroedd mewnol ac allanol a swyddog
technegol

Gweithwyr sy’n gyfrifol ar gyfer pob ysgol

Ystyried cyllidebau Cynnal a Chadw Tiroedd 

Bioamrywiaeth mewn Ysgolion: Siart Llif o Brosesau
CAM 1
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Cyllid a Gweithredu

CAM 2

Cyflwyno’r cynllun i’r ysgol

Adolygu cynlluniau yn
dilyn ymgynghori

Trefnu gwaith

Mewnol

Ymweliad yn ystod gwaith
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Gweithredu’r Prosiect
Cysylltodd y Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion
â phob ysgol yn gyntaf drwy anfon llythyr o
gyflwyniad ac yna ffonio i drefnu cyfarfod. Yn aml,
cafwyd y cyfarfod gyda’r Pennaeth ac athro arall, y
cydlynydd Ysgolion Eco o bosibl neu Arweinydd yr
Ysgol Goedwig. Yn aml, cymerodd yr athrawon hyn y
rôl o gyswllt allweddol yn lle’r pennaeth. Roedd y
cyfarfod cyntaf yn cynnwys taith gerdded dros y safle
cyfan, gan nodi nodweddion a chynefinoedd
presennol a thrafod ychwanegiadau posibl. Weithiau,
roedd yr athrawon yn gwybod yr hyn yr oeddynt yn
dymuno ei gael; ar adegau eraill, yr oeddynt yn gwbl
agored i syniadau. Roedd yr awgrymiadau a wnaed o
ran gwella bioamrywiaeth yn cynnwys plannu coed a
gwrychoedd, creu dolydd (ar ei ffurf symlaf o adael
glaswellt i dyfu’n hir), plannu bylbiau brodorol a
gwelyau glöynnod byw, creu strwythurau helyg byw
a phentyrrau cynefin, ac adeiladu gwestai chwilod a
blychau nythu. Trafodwyd nodweddion eraill hefyd i
wella’r tiroedd mewn ffyrdd eraill, megis gosod
cylchoedd boncyffion (boed yn benodol ar gyfer yr
Ysgol Goedwig neu fel ystafell ddosbarth awyr agored
yn unig), creu lleiniau rhandir neu welyau uchel ar
gyfer tyfu llysiau, cael biniau compost, a gosod
ffensys o amgylch ardaloedd natur. 

Cafwyd adborth gan aelodau eraill o’r staff gan yr
athro arweiniol, ac, mewn rhai ysgolion, mynychodd
y Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion gyfarfod
staff i gynnig syniadau a hyrwyddo trafodaethau.
Mewn llawer o ysgolion, roedd y Clwb Eco a’r Cyngor
Ysgol yn rhan o’r broses o gynnig syniadau ar gyfer
datblygu eu tiroedd. Weithiau, roedd y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yn cwrdd â phlant yn
uniongyrchol; ar adegau eraill, byddai’r athro
arweiniol yn adrodd yn ôl i’r swyddog. Roedd yn
bwysig bod yn hyblyg gyda phob ysgol a’i galluogi i
benderfynu sut y hoffai fynd ati.

Yn dilyn y cyfarfodydd cychwynnol, lluniwyd cynllun
gwaith gan y swyddog a’i ddychwelyd at yr ysgol ar
gyfer gwirio a diwygio. Roedd yn y ddogfen manylion
byr am y prosiect, ei nodau, a rôl y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion. Roedd hefyd yn
cynnwys tabl gyda gwybodaeth am y tasgau
arfaethedig fel amcangyfrifon costau, lle bo hynny’n
bosibl, ac amseriadau tymhorol gweithgareddau
penodol. Nodwyd hefyd goblygiadau rheoli. Er
enghraifft, ni fyddai angen llawer o newidiadau wrth
reoli rhai prosiectau, ond gallai fod angen gwaith
rheoli ychwanegol ar brosiectau eraill, gan arwain at
gostau cynnal a chadw uwch ar yr ysgol. Gallai
gofynion cynnal a chadw ychwanegol fel cynnal
pyllau neu welyau uchel effeithio ar daliadau, neu,
fel arall, gallai’r ysgolion gymryd cyfrifoldeb dros y
rhain.

Cyllid a Gweithredu

Plant yn Ysgol Gynradd Llyswyry yn plannu eu gwrych
(Mawrth 2009)

Plannu gwely glöynnod byw yn Ysgol Gynradd Clytha
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Trafodwyd gwaith arfaethedig hefyd gyda
chontractwyr cynnal a chadw’r ysgolion, p’un a oedd
y rhain yn rhan o wasanaeth Cynnal a Chadw
Tiroedd y cyngor neu’n gontractwyr allanol. Gallai’r
swyddog drafod pob prosiect ar ran yr ysgolion, fel y
gallai’r contractwr fanylu ar y materion ymarferol a’r
posibiliadau, yn ogystal â’r llafur, cyllid neu
arbenigedd y gallent eu cynnig. Lle bo angen, roedd
y contractwyr cynnal a chadw yn gallu awgrymu
lleoliadau mwy priodol neu ffyrdd amgen o weithio,
ond hefyd roedd eu gwybodaeth am y safle a’r drefn
gynnal a chadw yn golygu y gallent gynnig sylwadau
ac atebion adeiladol. Yn ôl y gofyn, byddent hefyd yn
darparu dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith, ac yr oeddynt
yn gallu nodi a fyddai unrhyw newidiadau i daliadau
cynnal a chadw’r ysgol.

Ymgynghorwyd â’r tîm cynllunio ac adeiladu ysgolion
ar ddatblygiadau mewn ysgolion, ac roeddynt yn
gallu tynnu sylw at unrhyw ysgol lle y gall fod
problem gyda chynlluniau plannu neu greu cynefin o
safbwynt gwaredu tir.

Yn dilyn cytundeb gan y gwahanol bartïon ar y
gwaith arfaethedig, byddai’r Swyddog Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion yn cysylltu â’r ysgol a’r contractwr
cynnal a chadw. Lle bynnag y bo’n bosibl, roedd y
plant yn ymwneud â’r prosiectau – plannu coed,
plannu gerddi glöynnod byw, gwneud blychau nythu,
plannu helyg, hau hadau ac ati.

Byddai’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yn
sicrhau wedyn bod unrhyw newidiadau i drefniadau
cynnal a chadw o ganlyniad i’r gwaith yn cael eu
hadrodd yn ôl i’r gweithwyr cynnal a chadw tiroedd.

Trwy gydol y prosiect, bu cyswllt rheolaidd rhwng y
Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion a’r Swyddog
Cynghori ar Wyddoniaeth, a oedd yn gallu cynnig
mewnwelediad pellach i’r gwaith a oedd yn mynd
rhagddo mewn ysgolion, yn enwedig, er enghraifft,
gwaith a oedd yn ymwneud ag archwiliadau ar y
gweill. Ar ei hymweliadau â’r ysgolion, byddai hefyd
yn edrych ar sut yr oedd ysgolion yn defnyddio eu
tiroedd o safbwynt addysg, ac felly y byddai unrhyw
awgrymiadau a wnaeth yn cael eu bwydo i mewn i’r
gwaith arfaethedig yn ogystal.

Cyllid a Gweithredu
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Deildy helyg byw sefydledig

Plannu bylbiau hydref
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Ariannu’r gwaith
Yn dilyn y cytundeb ar ba waith oedd yn ofynnol,
ariannwyd y gwaith mewn cyfuniad o ffyrdd:

Cyllideb Cefn Gwlad
Roedd y nifer uchel o ysgolion Casnewydd a oedd
wedi ymuno â’r cytundeb lefel gwasanaeth yn creu
cyllideb fechan yr oedd y Swyddog Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion yn gallu ei defnyddio i dalu am waith
tir, adnoddau ac eitemau eraill yn ôl y gofyn
(oddeutu £6,000 bob blwyddyn) i helpu ysgolion.
Roedd hefyd yn galluogi’r swyddog i swmpbrynu ac
felly cael nwyddau am brisiau cyfanwerthu (er
enghraifft, prynu biniau compost a chasgenni dŵr i
bob ysgol am brisiau llawer rhatach na phe bai’r
ysgol yn eu prynu nhw eu hunain). Roedd y prosiect
felly yn creu ‘gwerth ychwanegol’ annisgwyl ar gyfer
yr ysgolion, gan fod y niferoedd uchel yn golygu y
gallent o bosibl gael llawer mwy yn ôl na’r pris o
£300 yr oeddynt yn ei dalu bob blwyddyn.

Cyllideb gwaith datblygu Cynnal a Chadw
Tiroedd 
Mae rhan o’r gyllideb Cynnal a Chadw Tiroedd a
ddyrennir i ysgolion trwy’r gyllideb Addysg Ganolog
yn cynnwys canran fach ar gyfer gwaith datblygu.
Mae’r arian hwn ar gael ar gyfer unrhyw waith
argyfwng ac annisgwyl a allai fod ei angen, a gall
hefyd gael ei ddefnyddio i ddatblygu’r tiroedd ym
mha bynnag ffordd y mae’r ysgol yn ei dymuno.
Mae’r gyllideb hon yn ddelfrydol ar gyfer gwelliannau
bioamrywiaeth ac addysgol, ac mewn llawer o
achosion roedd digon o arian yn y gyllideb hon i dalu
am gost y gwaith yn yr ysgolion unigol.

Grantiau neu gyllid allanol
Mae’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yn
gallu chwilio am arian grant ar ran ysgolion a’u
cynorthwyo wrth wneud cais am arian i ddatblygu eu
tiroedd. Er enghraifft, yn ystod tair blynedd y
prosiect, mae nifer o ysgolion wedi bod yn
llwyddiannus wrth wneud cais am Grantiau Tesco,
Cyllid y Loteri Fawr, a grantiau gan fanciau a
chymdeithasau adeiladu.

Cyllideb yr ysgol
Byddai’r ysgolion hefyd yn dod o hyd i’w harian eu
hunain drwy ddyrannu rhywfaint o’u cyllideb at
ddatblygu tiroedd, trwy’r Gymdeithas Rhieni ac
Athrawon neu gronfeydd grwpiau ‘Cyfeillion’, neu
drwy weithgareddau codi arian. Er enghraifft,
rhoddodd un ysgol arian a godwyd yn eu Ffair
Nadolig tuag at greu gwelyau uchel. Mewn un arall,
gofynnont i blant ddod â 50c i mewn i blannu
coeden yn y gwrych o amgylch eu maes chwarae. 

Cyllid a Gweithredu

Roedd Ysgol Gynradd Sant Iwlian yn gallu defnyddio eu
cyllideb gwaith datblygu i gael twnnel helyg, a blannwyd gan
Gynnal a Chadw Tiroedd ym mis Mawrth 2011.

Gwelyau llysiau uchel yn Ysgol Gynradd
Gatholig Sant Joseff – roedd yr arian a godwyd
yn eu Ffair Nadolig yn cael ei gyfateb gan y
Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion.
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Astudiaethau Achos
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion

Ysgol Feithrin Fairoak
Mae Ysgol Feithrin Fairoak yn ysgol feithrin eithaf
mawr yn agos at ganol y ddinas. Mae nifer o blant
yr ysgol yn dod o gefndiroedd dan anfantais
economaidd, gyda nifer o’u teuluoedd yn byw mewn
tai â chymorth. Mae gan yr ysgol adeilad o frics
coch, arddull Fictoraidd draddodiadol, a thiroedd
bach sy’n faes chwarae tarmac yn bennaf, fel mewn
llawer o hen ysgolion y ddinas. Mae yno sgwâr bach
iawn o laswellt a waliau terfyn uchel. Mae’r ysgol
mewn amgylchedd trefol, wedi’i hamgylchynu gan
dai, ffyrdd a busnesau.

Gyda brwdfrydedd a dychymyg y pennaeth
presennol, mae’r tiroedd wedi cael eu trawsnewid i
fod yn amgylchedd ysbrydoledig a diddorol ar gyfer
plant yn y feithrinfa. Fe’u hanogwyd gan y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion i ddatblygu ardaloedd
pellach yn y tiroedd. Gwnaed awgrymiadau ynghylch

ychwanegu ychydig o nodweddion a fyddai’n
hyrwyddo eu datblygiad.
Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae’r ysgol wedi
creu gwelyau uchel, twnnel polythen/sied botio, cwt
ieir ynghyd â ieir bantam, ‘cuddfan’ adar ac ardal
saffari natur, bwrdd adar, porthwyr a blychau nythu,
pentyrrau boncyffion, perllan mewn potiau, potiau o
berlysiau, blodau, ac unrhyw beth arall y gallech
feddwl amdano. Mae’n dangos yr hyn y gellir ei
wneud mewn lle mor fach a di-fflach! Bore Sadwrn,
maent yn rhedeg clwb garddio ar gyfer rhieni a’u
plant, ac mae wedi profi mor boblogaidd fel yn aml
eu bod yno ymhell i’r prynhawn. Erbyn hyn, mae’r
plant yn tyfu llysiau gartref gyda’u rhieni, rhywbeth
nad oedd llawer ohonynt wedi ei wneud o’r blaen. 
Mae’r ysgol feithrin hefyd yn defnyddio coetir trefol
lleol, Coed Oaklands, sydd tua 1 km o’r feithrinfa.
Mae’r cyngor wedi gosod cylch boncyffion ar y safle
hwn ac mae nifer o ysgolion lleol eraill yn ei
ddefnyddio hefyd. Ym mis Mawrth 2011, trefnwyd
gwaith gwella yn y coetir gan y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion i drwsio’r cylch
boncyffion (gwaith a ariannwyd gan gyllidebau’r
Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion a’r Swyddog
Coed).
Ychydig o ymweliadau y flwyddyn gan y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yw’r cyfan sydd ei
angen yn yr ysgol hon, i rannu ambell syniad a’u
cynorthwyo wrth ddefnyddio’r hyn sydd ganddynt
eisoes. Y cyflenwad o adnoddau yw’r cyfraniad
allweddol yma, fel mynediad i finiau compost a
chasgenni dŵr ‘am ddim’, a’r gwelliannau i’w coetir
lleol. Unrhyw waith a wnânt ar eu tiroedd y maent
yn eu hariannu eu hunain neu drwy ofyn am
gyfraniadau gan rieni/athrawon.

Gardd synhwyraidd mewn
potiau

Mae’r plant yn bwydo’r ieir a
chasglu’r wyau. Rhwng
sesiynau’r bore a’r prynhawn,
mae’r ieir yn crwydro yn yr
ardd. Mae eu hwyau yn cael
eu gwerthu, eu gwneud yn
frechdanau, a’u defnyddio
wrth bobi cacennau.

Mae eu hardal glaswellt fach
yn cynnwys cylch boncyffion,
deildy helyg, a darn cloddio
ym mhen pellaf y gornel, yn
ogystal â digon o foncyffion
ac ymyl bach ar gyfer
glöynnod byw.

Gwesty chwilod, tŷ draenog,
porthwyr adar a bath adar.
Mae’r plant yn weithredol
wrth gasglu deunyddiau i
ychwanegu at y gwesty
chwilod.

Perllan mewn potiau!

Ardal saffari natur – “dewch
yma i archwilio, dod o hyd i
chwilod, adeiladu boncyffion,
ymchwilio”.
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Astudiaethau Achos
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion

Ysgol Gynradd Millbrook
Mae Ysgol Gynradd Millbrook yn ysgol o faint
canolig a leolir ar stad dai Betws ar ymyl gogledd-
orllewin Casnewydd. Mae’r rhan fwyaf o’r ystad yn
dai cymdeithasol, ac mae Betws yn un o ardaloedd
Cymunedau yn Gyntaf Casnewydd. Mae hawl gan
tua 30% o’r plant gael prydau ysgol am ddim – yn
uwch na’r cyfataledd cenedlaethol a lleol. Mae gan
yr ysgol diroedd mawr o fwy na dwy erw, sy’n
cynnwys cae mawr, llethrau glaswellt, coedlan
fechan, a meysydd chwarae tarmac. Mae Nant
Betws yn rhedeg yn agos i dir yr ysgol ar y gogledd
a’r dwyrain, ac mae ardal goedlan yr ysgol wedi’i
hamgylchynu gan ffos wlyb. Nid yw Camlas Sir
Fynwy a Brycheiniog yn bell o’r ysgol.

Roedd Ysgol Gynradd Millbrook yn un o’r ysgolion a
gymerodd ran yn y prosiect peilot Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion, ac yn ystod y flwyddyn gyntaf
honno, fe drowyd eu coedlan fechan, ‘The Dell’, yn
Ysgol Goedwig. Cliriodd contractwr rhai o’r haen
brysgwydd ac fe gymynodd nifer fach o goed er
mwyn creu llannerch ar gyfer cylch boncyffion.
Creuwyd y cylch boncyffion o goed a gymynwyd, a
gadawyd y coed a malurion a oedd yn weddill ar y
safle mewn pentyrrau cynefin. Lleolir y goedlan ar
waelod llethr serth sy’n disgyn o’r cae chwarae, ac
mae wedi’i hamgylchynu gan ffos wlyb. Ffurfiwyd
grisiau yn y llethr ac adeiladwyd pont dros y ffos er
mwyn creu mynediad hawdd. Yn ogystal, roedd y
llethr o laswellt ger yr Ysgol Goedwig yn cael ei
gadael i dyfu fel dôl (gan gael ei thorri bob blwyddyn)
ar ôl trafodaeth gyda’r Tîm Cynnal a Chadw Tiroedd.
Mae’r Ysgol Goedwig yn cael ei defnyddio’n rheolaidd
bellach gan grwpiau – unwaith yr wythnos ar gyfer yr
Ysgol Goedwig yn benodol ac fel ystafell ddosbarth
awyr agored gyffredinol ar adegau eraill o’r wythnos.
Ariannwyd y prosiect hwn gan gyllideb y prosiect
Peilot, a oedd yn sylweddol uwch fesul ysgol nag yn
y blynyddoedd diweddarach pan oedd yn cael ei
dosbarthu rhwng mwy o ysgolion.

Grisiau a phont yn arwain i mewn i’r Ysgol Goedwig

Gwelyau uchel yn cael eu defnyddio’n llawn



Ers i’r ysgol gyflwyno rhaglen lawn y prosiect
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion, mae wedi bod nifer o
welliannau eraill ar ei thiroedd. Creuwyd chwe gwely
uchel ar gyfer tyfu llysiau gan ‘Roots’, rhan o Vision
21 (Cyfle Cymru) – prosiect menter gymdeithasol
sy’n cynnig sgiliau a hyfforddiant i oedolion ag
anableddau dysgu. Lleolir prosiect ‘Roots’ yn
Rhandiroedd Betws ac mae’n darparu hyfforddiant
garddwriaethol a chynnal a chadw gerddi. Roedd
hyn yn creu cyswllt buddiol iawn rhwng yr ysgol a’r
gymuned leol. Ariannwyd hyn drwy gyllideb y
Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion ym
Mlwyddyn 2.

Plannwyd strwythur helyg yn yr ysgol hefyd – twnnel
sy’n arwain i mewn i gromen a blannwyd ym mis
Mawrth 2009. Ariannwyd y helyg drwy gyllideb
datblygu tiroedd yr ysgol.

Mae adroddiad arolygiad Estyn ar yr ysgol yn gynnar
yn 2009 yn nodi bod “y datblygiad diweddar o
leoliad Ysgol Goedwig yn y tiroedd yn gwella
cyfleoedd dysgu yn sylweddol”, gan gadarnhau’r farn
bod datblygu tiroedd ysgol yn chwarae rhan bwysig
yn addysg plant.

Eu prosiect mwyaf diweddar oedd creu gardd gors
gan y Clwb Eco. Mae ganddynt ardal wlyb naturiol
yn eu cae (lle y plannwyd y helyg) yr oedd arnynt
eisiau troi’n gors. Cwrddodd y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion â’r Clwb Eco i siarad
am ddyluniad y gors, ac aeth pawb allan i
benderfynu pa mor fawr yr oeddynt am iddi fod. Yna,
ym mis Mai 2011, cloddiodd y Clwb Eco y gors eu
hunain (profiad mwdlyd iawn!). Darparodd llafur gan
y Clwb Eco eu hunain ac roedd y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yn darparu’r arian ar
gyfer planhigion iddynt.

Mae Ysgol Gynradd Millbrook wedi bod yn
llwyddiannus hefyd wrth fod yn rhan o brosiect Tyfu
Perllannau Dysgu drwy Dirweddau. Ers mis Medi
2010, bu swyddog Dysgu drwy Dirweddau yn
gweithio gyda nhw fel eu bod yn dysgu am fathau o
afal, dylunio’r berllan, a chael cymorth i blannu eu
perllan eu hunain (bydd y plannu yn digwydd ar
ddechrau 2012). Mae’r holl arian ar gyfer y prosiect
hwn wedi dod o’r cynllun Dysgu drwy Dirweddau.

Astudiaethau Achos
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion

Cynnal eu cromen helyg

Nodi ffiniau’r gors cyn dechrau cloddio

Yn bwrw iddi gyda’r cloddio
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Astudiaethau Achos
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion

Ysgol Gynradd Langstone
Mae Ysgol Gynradd Langstone yn ysgol weddol fawr
a leolir yn ward wledig Langstone, ardal freintiedig
yn economaidd ar ymyl ddwyreiniol Casnewydd.
Mae ganddynt diroedd mawr o dros ddwy erw.
Mae’r tiroedd yn cynnwys cae chwarae gyda chryn
dipyn o le o’i gwmpas, ‘Ystafell Ddosbarth Natur’ (a
ddatblygwyd ganddynt gydag arian y Loteri Fawr), a
dau faes chwarae. Mae caeau a nifer fach o dai o
amgylch y tiroedd. 

Yn ystod tair blynedd y prosiect Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion, bu gan yr ysgol Bwyllgor Eco
gweithgar a brwdfryig sydd wedi cymryd
perchnogaeth dros nifer fawr o brosiectau ar dir yr
ysgol. Ar ôl trafodaethau gyda’r Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion, mae’r Cydlynydd Eco
a’r pwyllgor wedi hau hadau blodau gwyllt i greu
dôl/ardal glöynnod byw ar lethr laswelltog, heulog
sydd heb ei defnyddio; wedi trefnu i welyau uchel
gael eu creu – digon i gael un am bob dosbarth; a
wedi plannu perllan a hau hadau blodau gwyllt ar
lethr arw a grewyd ar ôl i faes parcio newydd gael ei
adeiladu. Mae’r ddôl glöynnod byw yn ffynnu, ac
ymddengys bod y berllan wedi sefydlu’n dda. Mae’r
gwelyau uchel yn cael eu defnyddio’n gyson gan bron
bob dosbarth ac mae’r plant yn cynaeafu a gwerthu
neu fwyta y cynnyrch y maent yn ei dyfu. Ariannwyd
y prosiectau hyn i gyd gan yr ysgol a chyflawnwyd y
rhan fwyaf o’r gwaith cynnal a chadw gan gontractwr
allanol.

Ar y cyd â’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion,
mae gwrych brodorol wedi cael ei blannu (ar
ddiwrnod o eira ym mis Chwefror 2010!) a gwely
glöynnod byw ei adfywio (ar ddiwrnod cynnes, hyfryd
ym mis Mehefin 2011). Ariannwyd y ddau brosiect
hyn gan gyllideb y Swyddog Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion. Mae’r swyddog hefyd yn cymryd rhan
weithredol yn Niwrnod Eco blynyddol yr ysgol – gan
gynnal gweithgareddau yn Ystafell Ddosbarth Natur
ac ym mhob rhan o’r tiroedd, gan gynnwys adnabod
coed, hela chwilod ac adnabod blodau gwyllt yn
ystod 2010.

Bydd Ysgol Gynradd Langstone yn mynd am wobr
blatinwm Eco-Sgolion yn 2012, ac mae cynlluniau i
ailblannu ac adfywio’r Ardd Synhwyraidd yng
Nghyfnod Allweddol 1 ac i wneud gwaith cynnal a
chadw ar y twnnel helyg. Mae’r Clwb Eco yn y
broses hefyd o arolygu’r tiroedd i gyd er mwyn creu
proffil o fioamrywiaeth yn yr ysgol a chreu map
electronig o’r tiroedd sy’n gysylltiedig â’r data a
gasglwyd.

Plannu gwrych yn yr eira

Gwelyau uchel yn ffynnu
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Ysgol Gynradd Maesglas
Lleolir Ysgol Gynradd Maesglas yn ne-orllewin
Casnewydd. Mae’r ysgol yn rhannu ei chae chwarae
mawr gydag Ysgol Arbennig Maes Ebwy ac mae
cysylltiadau agos rhwng y ddwy ysgol. Mae ardal
Maesglas yn ardal Cymunedau yn Gyntaf yng
Nghasnewydd, ac mae anfantais gymdeithasol yn
rhemp yno. Mae hawl gan tua 50% o ddisgyblion
gael prydau ysgol am ddim, sy’n llawer uwch na’r
cyfartaledd lleol a chenedlaethol.

Mae gan yr ysgol gae mawr o’i blaen, ardal lai o
laswellt yn y cefn, a dau faes chwarae tarmac. Mae’r
ysgol yng nghanol stad tai Maesglas ac yn denu
fandaliaeth – mae tiroedd yr ysgol yn cael eu difrodi
yn rheolaidd.  

Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, mae’r ysgol wedi
ceisio datblygu ei thiroedd mewn sawl ffordd. Nid
oes athrawon gan yr ysgol sydd wedi’u hyfforddi i
ddysgu mewn Ysgol Goedwig, ond mae cylch
boncyffion wedi cael ei osod i’w helpu wrth ddarparu
addysg awyr agored. Fel rhan o hyn, plannwyd nifer
fach o goed a llwyni hefyd, ond yn anffodus nid oedd
y rhain yn goroesi’r fandaliaid. Bydd mwy yn cael eu
plannu yn ystod gaeaf 2011/12. Ariannwyd y cylch
boncyffion a’r plannu coed gan gyllideb datblygu
Cynnal a Chadw Tiroedd a chyllideb y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion. 

Yn ystod tymor haf 2011, gweithiodd y dosbarth
derbyn ar bwnc anifeiliaid mân, gan weithio gyda’r
Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion i greu plasty
anifeiliaid mân neu balas chwilod. Casglodd y staff a
phlant lawer iawn o ddeunydd i lenwi’r palas, a
darparodd y Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion
y paledi a deunydd ychwanegol. Nid oedd cost yn
gysylltiedig â’r prosiect hwn gan mai dim ond
deunyddiau a ailgylchwyd neu gasglwyd oedd yn
cael eu defnyddio, ac felly roedd y prosiect yn galw
am ymrwymiad amser yn unig. 

Mae gan yr ysgol bedwar gwely uchel a adeiladwyd
yn ystod haf 2011, un ar gyfer pob un o’r
dosbarthiadau Cyfnod Allweddol 1 a gwely palu, ac
os bydd y rhain yn llwyddiannus, bydd mwy yn dilyn
ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Ariannwyd y rhain gan
gyllideb gwaith datblygu cynnal a chadw tiroedd yr
ysgol.

Symud ymlaen i ail haen y plasty anifeiliaid mân – dewis pa
ddarnau o risgl sy’n addas

Y palas gorffenedig
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Ysgol Iau Milton
Lleolir Ysgol Iau Milton yn Ward Ringland,
Casnewydd, ar ymyl yr ardal dinas fewnol. Mae’r
ardal yn un o un ar ddeg o ardaloedd Cymunedau
yn Gyntaf yng Nghasnewydd ac mae ganddi lefel
uchel o ddiweithdra ac anfanteision economaidd-
gymdeithasol sylweddol. Mae hawl gan 46% o
ddisgyblion gael prydau ysgol am ddim, yn llawer
uwch na’r cyfartaledd lleol a chenedlaethol. 

Mae’r ysgol yn rhannu rhan o’i safle gyda’r ysgol
fabanod gyfagos, ond mae’r rhan fwyaf o’r tiroedd yn
cael eu defnyddio yn annibynnol ar ei gilydd. Mae
gan yr ysgol iau ardal o randiroedd sydd wedi’i
datblygu’n dda – datblygwyd yr ardd ‘Dig for Victory’
fel rhan o brosiect hanes ar yr Ail Ryfel Byd – ac
mae’r ysgol wedi bod yn datblygu gardd
amgylcheddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Erbyn hyn, mae gan yr ardd amgylcheddol ddôl fach
a gardd gors ynghyd â phorthwyr adar a blychau
nythu. 

Creuwyd yr ardd gors yn 2009 gyda chymorth Dŵr
Cymru fel rhan o brosiect cydweithredol a
llwyddiannus gyda’r ysgol. Roedd un ar ddeg o
weithwyr Dŵr Cymru yn cymryd rhan mewn rhaglen
hyfforddi a datblygu ym maes rheoli, ac roedd angen
arnynt brosiect gwirfoddol y gallent ei gyflawni i
gwblhau eu hyfforddiant. Drwy gysylltu â Thîm
Addysg Dŵr Cymru, cafodd y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion wahoddiad i ddewis
prosiect a allai fod o ddiddordeb i’r hyfforddeion
datblygu ym maes rheoli gymryd rhan ynddo. Roedd
Ysgol Iau Milton eisoes wedi mynegi diddordeb
mewn creu gwlyptir yn eu gardd amgylcheddol, ac
roedd teimlad y byddai’n brosiect delfrydol ar gyfer y
gŵrp. Dywedodd Dŵr Cymru eu bod yn ei chael yn
ddefnyddiol iawn wrth gael rhywun a oedd eisoes
mewn cysylltiad â’r ysgol gyda’r gallu i gyflwyno’r
prosiect a threfnu’r cyfarfodydd cychwynnol gyda’r
athrawon perthnasol.

Yr ardd ‘Dig for Victory’ Y ddôl yng ngardd
amgylcheddol yr ysgol

Safle’r gors Gosod y pibellau

Ôl-lenwi’r gors
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Roedd Tîm Dŵr Cymru yn awyddus i ddod o hyd i
ffynhonnell ddŵr gynaliadwy y byddai’n bwydo’r
gwlyptir a chynnal lefelau dŵr drwy gydol y
flwyddyn. Gan dynnu ar ystod o sgiliau rheoli dŵr a
pheirianneg, buont yn cynllunio ateb yr oedd yn
dechnegol unigryw ac yn ymarferol i’w adeiladu a’i
gynnal a chadw. Mae’r ardd gors yn cael ei bwydo
gan dair casgen, ac mae lefel y dŵr yn yr ardd gors
yn cael ei rheoli gan bêl-falf y gellir ei haddasu gyda
thri thap ar wahanol lefelau.

Ym mis Medi 2009, rhoddodd Tîm Dŵr Cymru le i’r
plant yn y prosiect, gan esbonio’r hyn yr oeddynt yn
ei wneud a pham, a threfnu cystadleuaeth ar gyfer y
plant i ddewis y planhigion i fynd yn y gors. Creuwyd
yr ardd gors yn ystod wythnos hanner tymor mis
Hydref 2009, a chafodd y safle ei adael wedyn tan
wanwyn y flwyddyn ganlynol cyn iddo gael ei blannu.
Roedd plant yn cymryd rhan wrth blannu’r ardd a
gosod bwrdd dehongli. Roedd y Clwb Eco yn
ymwneud llawer wrth ddysgu am yr ardd gors a sut i
ofalu amdani a chynnal y lefelau dŵr, ac erbyn hyn y
maent yn dda iawn o ran gwirio bod y lefelau dŵr yn
addas.

Ariannwyd y prosiect yn gyfan gwbl gan Ddŵr
Cymru. Trefnodd aelodau o’r tîm ddigwyddiadau codi
arian a chawsant roddion elusennol o arian,
deunyddiau, offer a bôn braich gan nifer o
gontractwyr Dŵr Cymru. Roedd Dŵr Cymru hefyd yn
ymrwymo dau ddiwrnod o amser staff i’r prosiect ar
gyfer pob aelod o’r tîm. Mae’r lluniau yn dangos
datblygiad yr ardal dros y pum diwrnod cyntaf, ac
yna y diwrnod plannu yng ngwanwyn 2010.

Y diwrnod plannu

Yr ardd gors orffenedig –
rhowch amser iddi lenwi!

Gwirio’r panel dehongli
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Ysgol Basaleg
Mae Ysgol Basaleg yn ysgol uwchradd a leolir yn
Ward Graig, Casnewydd, i’r gorllewin o’r ddinas.
Mae mwyafrif y disgyblion heb fod o gefndiroedd
breintiedig neu gefndiroedd anfreintiedig, ac mae
hawl cael prydau ysgol am ddim gan 4% ohonynt
yn unig. Mae gan yr ysgol diroedd helaeth o dros 20
erw, gan gynnwys yn bennaf caeau chwarae mawr,
ond mae ganddynt hefyd berllan fach ac maent yn
gwneud nifer o ddatblygiadau sylweddol. Er
enghraifft, maent wedi adeiladu ystafell ddosbarth
awyr agored – cylch boncyffion a amgylchynnir gan
‘wrych’ helyg – a adeiladwyd cyn i’r Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion fod yn ei swydd.
Mae gan yr ysgol hefyd Bwyllgor Eco gweithgar a
brwdfrydig iawn, ac mae wedi cael Baner Werdd
am yr ail dro.

Ers i’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion fod
yn ei swydd, mae’r ysgol wedi datblygu dôl fawr
(cyllideb Cynnal a Chadw Tiroedd), gosod tri gwely
uchel (cyllideb Cynnal a Chadw Tiroedd) gyda
chasgenni dŵr (cyllideb y Swyddog Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion) a datblygu eu ‘Diwrnod Mawr y
Tiroedd’ i gynnwys mwy o weithgareddau. Maent
hefyd wedi bod yn llwyddiannus wrth godi arian i
brynu a gosod tyrbin gwynt ar y safle.

Mae ‘Diwrnod Mawr y Tiroedd’ yn ddiwrnod
blynyddol a drefnir ar gyfer Blwyddyn 9, lle mae’r
myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau
allgyrsiol sy’n gysylltiedig â’r tiroedd am ddau
ddiwrnod. Mae’r ysgol yn gwahodd sefydliadau
allanol fel Ymddiriedolaeth Natur Gwent, y Comisiwn
Coedwigaeth, Cadwch Gymru’n Daclus, Dŵr Cymru
a Chyngor Dinas Casnewydd i gymryd rhan. Mae’r
myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel
arolygu dolydd, adnabod coed, samplu nentydd a
chodi sbwriel, yn ogystal â gweithgareddau Ysgol
Goedwig fel coginio ar dân gwersyll. Dros y tair
blynedd diwethaf, mae’r Swyddog Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion wedi cynnal sesiynau samplu pyllau
a sesiynau Ysgol Goedwig – diogelwch tân, coginio ar
dân gwersyll a chynnal a chadw helyg.

Samplu nentydd gyda Dŵr Cymru

Arolygu dolydd – cymharu glaswelltir sydd wedi’i dorri ag
ardaloedd heb eu torri
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Yn ogystal â gweithio’n uniongyrchol gydag ysgolion
ar eu tiroedd a chyda Chynnal a Chadw Tiroedd,
mae gan y Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion
nifer o swyddogaethau a chyfrifoldebau eraill.

Wythnos Eco
Ers 2008, mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi
cynnal ‘Wythnos Eco’ ar gyfer pob ysgol yng
Nghasnewydd ym Mhlanhigfa Tŷ Tredegyr, un o
feithrinfeydd planhigion y Cyngor. Mae’n
ddigwyddiad wythnos o hyd, a gynhelir yn
draddodiadol ym mis Mehefin, sydd wedi datblygu
dros amser i gynnig gweithgareddau mewn ystod o
bynciau fel ailgylchu, garddio, ecoleg a
chynaliadwyedd. Fe’i hanelir at blant o oedran
Cyfnod Allweddol 2 a diwedd Cyfnod Allweddol 1.
Mae’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion wedi
bod yn cymryd rhan yn yr Wythnos Eco ers 2009 ym
mhabell fawr y ‘Cefn Gwlad’, gan ddarparu
gweithgareddau fel gwneud bathodynnau pren a
blychau teimlo a chwarae gemau cadwyn fwyd.
Yn 2010, roedd y Swyddog Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion yn cael mwy o ymwneud â threfnu’r
digwyddiad. Oherwydd y berthynas waith agos gyda’r
ysgolion a greuwyd yn ystod y blynyddoedd
blaenorol, roedd y swyddog yn cael y gwaith o
archebu’r ysgolion a threfnu bysiau ar gyfer y
digwyddiad. Yn newydd yn 2010, cynhelodd un o’r
wardeiniaid cefn gwlad weithgareddau byw yn y
gwyllt, gwahoddodd y Swyddog Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion Ymddiriedolaeth Natur Gwent a’r
RSPB i ddod draw am yr wythnos, a chreodd yr
Adran Cefn Gwlad ardd bywyd gwyllt yn y blanhigfa
a oedd yn caniatáu i weithgaredd am gynefinoedd
gael ei gynnal.
Yn 2011, roedd y swyddog yn drefnydd arweiniol y
digwyddiad, gan archebu’r darparwyr, yr ysgolion a’r
bysiau, cyd-drefnu’r wythnos, a rheoli’r gyllideb a
materion Iechyd a Diogelwch. Yn 2011,
penderfynwyd y byddai’r wythnos yn cael ei chynnal
ym mis Medi, gan dynnu pwysau oddi ar weithwyr y
blanhigfa sy’n brysur iawn yn ystod mis Mehefin
gydag arddangosfeydd gwelyau blodau.
Mae’r Wythnos Eco wedi esblygu dros y pedair
mlynedd y mae wedi bod yn digwydd, ac er bod
llawer o’r darparwyr wedi bod gyda ni o’r dechrau,
mae rhai wedi ymuno â ni ar hyd y ffordd. Erbyn
hyn, mae’r wythnos yn cynnwys cyfraniadau gan
Ymddiriedolaeth Natur Gwent, yr RSPB a Dŵr
Cymru, Noddfa Tylluanod Glyn Ebwy ac Animal
Zone, gwenynwyr lleol, ‘5 for life’ (sy’n hyrwyddo
byw’n iach), seiri coed gwyrdd ac arbenigwyr ar
sgiliau byw yn y gwyllt. Mae adrannau mewnol y
cyngor hefyd yn cynnal gweithgareddau ar ailgylchu,
bioamrywiaeth, cynefinoedd, cadwyni bwyd,

rhandiroedd, a phlannu basgedi crog i fynd yn ôl â
hwy i’r ysgol. Yn 2011, roedd tua 1,200 o blant yn
ymweld â’r Wythnos Eco dros y pum diwrnod, o 27
o ysgolion ar draws Casnewydd.
Mae’r arian ar gyfer y digwyddiad hwn yn dod o nifer
o ffynonellau. I ddechrau, daeth o gyllideb graidd y
cyngor, ond erbyn 2011, nid oedd y gyllideb hon ar
gael, ac felly defnyddiodd y Gwasanaethau Gwyrdd y
£6,000 o Grant Fframwaith Cyngor Cefn Gwlad
Cymru ar gyfer y digwyddiad. Am y blynyddoedd
cyntaf, roedd y digwyddiad yn rhad ac am ddim i’r
ysgolion, ond yn 2010, penderfynwyd y byddai ffi
nominal yn cael ei chodi ar ysgolion, fel cyfraniad at
gostau cludiant. Erbyn 2011, gofynnwyd i’r ysgolion
dalu £3.50 y plentyn, a oedd yn talu am y bysiau i’r
digwyddiad ac yn ôl, yn ogystal â’r holl
weithgareddau, a dau fasged crog i’r ysgol.
Rhoddodd hyn gyfanswm cyllideb o £10,000 ar
gyfer y digwyddiad (£6,000 o grant Cyngor Cefn
Gwlad Cymru, £4,000 o gyfraniadau gan ysgolion).
Roedd yr ysgolion yn gallu defnyddio cyllideb gwaith
datblygu Cynnal a Chadw Tiroedd i dalu am y
digwyddiad, felly nid oedd y rhan fwyaf o ysgolion
allan o boced.

Y tu allan i babell fawr y
Cefn Gwlad yn ystod yr
Wythnos Eco.

Dysgu sgiliau byw yn y gwyllt
ac archwilio’r ardd bywyd
gwyllt yn y cefndir.
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Yr ardd bywyd gwyllt newydd ei chreu, ynghyd â gwesty
chwilod, pentwr boncyffion a phwll.
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Gwarchodfa Natur Allt-yr-ynn

Yn y gorffennol, roedd Gwasanaeth Cefn Gwlad
Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal ymweliadau
addysgol rheolaidd i Warchodfa Leol Natur Allt-yr-
ynn, ond yn ddiweddar roedd nifer yr ymweliadau
hyn yn cael eu lleihau, ac yn y pen draw eu stopio,
oherwydd pwysau cynyddol ar staff o gyfeiriadau
eraill. Ym mis Ebrill 2011, roedd yr ymweliadau hyn
yn cael eu hadfywio ar raddfa lai gan y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion, y Swyddog
Bioamrywiaeth a’r Wardeiniaid Cefn Gwlad. Trefnodd
y Swyddog Bioamrywiaeth i’r cylch boncyffion gael ei
drwsio ac i un ychwanegol gael ei osod. Roedd
llwyfan archwilio pyllau hefyd yn cael ei osod dros
un o’r pyllau.

Erbyn hyn, cynigir sesyniau dwy awr yn wythnosol ar
fore Gwener i ddosbarthiadau o 30 o blant, sydd ar
gael ar sail y cyntaf i’r felin. Mae’r sesiynau yn cael
eu darparu am ddim, ond mae’n rhaid i’r ysgolion
wneud eu ffordd eu hunain i’r warchodfa. Rhwng
Pasg 2011 i haf 2012, roedd bron pob un o’r
sesiynau ar gael yn cael ei harchebu, gan arwain at
tua 300 o blant yn cael profiad o ymweld â’r
Warchodfa Natur Leol. Mae pob sesiwn yn cynnwys
dau aelod o staff ar sail gylchdroadol. Mae’r cynnwys
yn seiliedig ar gyflwyniad i’r warchodfa, gyda
gweithgareddau mewn gwahanol fannau fel bod y
grŵp yn cerdded trwy’r coetir a’r dolydd. Rydym yn
edrych ar y gwahanol gynefinoedd ar y safle ac yn
archwilio’r warchodfa gan ddefnyddio ystod o
synhwyrau. Mae’r sesiynau yn addas ar gyfer plant o
oedran Cyfnod Allweddol 1 a Chyfnod Allweddol 2,
gyda’r arweinydd yn newid y gweithgareddau fel y
bo’n briodol.

‘Grounds for Learning’

Ar gyfer blynyddoedd 3 a 4 o Grant Fframwaith
Cyngor Cefn Gwlad Cymru, mae’r Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion wedi cynhyrchu
cyhoeddiad i gynorthwyo ysgolion o’r enw ‘Grounds
for Learning’. Fel arfer, fe’i cynhyrchir ddwywaith y
flwyddyn, yn y tymor hydref a’r tymor gwanwyn, fel
ffordd o roi gwybodaeth i bob ysgol ar yr un pryd.
Mae’n cynnwys manylion am ddigwyddiadau
cenedlaethol, pethau i’w gwneud ar y tiroedd adeg
honno’r flwyddyn, ac awgrymiadau am
weithgareddau. Mae pob copi ar gael ar-lein.

Archwilio’r coetir yng
Ngwarchodfa Natur Allt-yr-
ynn.

Edrychwch ar yr hyn sydd
gennyf!
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Coed Oaklands

Mae Coed Tirderw, neu Barc Coetir, fel y’i gelwir
hefyd, yn ddarn o goetir trefol a man gwyrdd sy’n
cael ei werthfawrogi’n fawr gan y trigolion lleol. Fe’i
lleolir yn Ward Beechwood o’r ddinas ac, o faint 2.4
hectar yn unig, nid yw mor fawr â rhai o’r parciau
lleol eraill, ond mae’n adnodd gwerthfawr ar gyfer yr
ardal y mae wedi’i leoli ynddi. Am nifer o
flynyddoedd (cyn i’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion fod yn ei swydd), mae wedi bod cylch
boncyffion yn y coetir ar gyfer defnydd gan ysgolion
lleol. Fe’i gosodwyd gan y cyngor ar gais Ysgol
Gynradd Gatholig Sant Joseff, ac mae hefyd yn cael
ei ddefnyddio gan Ysgol Gynradd Eveswell ac Ysgol
Feithrin Fairoak. Mae’r rhain i gyd yn llai nag 1 km
o’r coetir. Yn achos Ysgol Gynradd Eveswell, mae’r
ysgol yn 300 o fetrau yn unig o’r fynedfa i’r coed.

Fel llawer o fannau agored trefol, mae Coed Tirderw
yn dioddef o fandaliaeth, ac mae’r cylch boncyffion
yn gweithredu fel canolbwynt ar gyfer pobl ifanc. O
ganlyniad, dros y blynyddoedd y mae’r boncyffion
wedi cael eu rhoi ar dân, eu dynnu oddi ar eu
gosodiadau diogel, ac eu gorchuddio â graffiti. Mae
mynediad i’r coetir wedi bod yn wael iawn hefyd am
nifer o flynyddoedd – roedd llethrau serth a mynedfa
greigiog yn ei wneud yn anhygyrch i lawer. Yn gynnar
yn 2011, defnyddiodd y Tîm Gwyrdd (y
Gwasanaethau Cefn Gwlad yn gynt) eu Grant
Fframwaith Cyngor Cefn Gwlad Cymru i wneud rhai
gwelliannau i’r safle ar ffurf gât mochyn newydd,
grisiau a chylch boncyffion newydd.

Ym mis Mawrth 2011, roedd y Maer a Chynghorwyr
lleol, yn ogystal â thrigolion lleol a phlant o’r tair
ysgol leol, yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad plannu
coed i ‘agor’ y fynedfa a’r cylch boncyffion newydd.
Plannwyd cymysgedd o 70 o goed brodorol (Coryllus

avelana, Prunus avium, Betula pendula) a 50 o
friallu yn agos at fynedfeydd i’r coetir.

Mae’r cylch boncyffion yng Nghoed Tirderw yn denu
fandaliaeth yn rheolaidd.

Agoriad Coed Tirderw gyda’r Maer a Chynghorwyr lleol a
phlant ysgol

Mynediad gwell i’r coetir, a’r cylch boncyffion ar ôl iddo gael
ei atgyweirio a’i adfer.
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Cyfleoedd Hyfforddi

Bu’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yn
cwblhau cwrs Lefel 2 Rhwydwaith y Coleg Agored
(Cynorthwyydd Ysgol Goedwig) yn ystod gaeaf
2009/10. Diben y cwrs hwn oedd i helpu’r swyddog
cael dealltwriaeth lawn o egwyddorion a gofynion
Ysgolion Coedwig, ac felly bod â’r gallu i gynorthwyo
ysgolion yn well yn eu datblygiad. Fel cynorthwyydd
cymwys, gall y swyddog hefyd gynorthwyo ysgolion
wrth gyflwyno eu Hysgolion Coedwig, gan
gynorthwyo ar fyr rybudd os ar gael mewn achosion
o salwch neu absenoldeb staff eraill. Nid yw’r
swyddog yn cael ei ofyn yn aml i wneud hyn – tua
chwe sesiwn ers cwblhau’r cwrs. 

Mae’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion hefyd
wedi cwblhau hyfforddiant mewn strwythurau helyg
byw. Roedd y cwrs yn gyfle delfrydol i hyfforddi staff
Cyngor Dinas Casnewydd yn yr hyn sy’n prysur ddod
yn ychwanegiad poblogaidd i diroedd ysgolion. Trwy
dderbyn y hyfforddiant hwn, mae timau Cynnal a
Chadw Tiroedd ysgolion yn gallu cynnal yn briodol
bellach unrhyw strwythurau presennol sydd gan
ysgolion, yn ogystal â bod â’r gallu i blannu’r
strwythurau yn ôl y gofyn.

Cyfeiriadur Mannau Gwyrdd

Ym Mlwyddyn 4 Grant Fframwaith Cyngor Cefn
Gwlad Cymru (2011/12), dechreuodd y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion greu cyfeiriadur o
Fannau Gwyrdd ar gyfer ysgolion, gan weithio ochr
yn ochr â Wardeiniaid Cefn Gwlad a’r adrannau
Parciau a Hamdden. Mae’r ddogfen hon yn anelu at
roi manylion am nifer o wyrddfannau naturiol a
hygyrch yng Nghasnewydd sy’n addas ar gyfer

ymweliadau gan blant ysgol. Bydd yn cynnwys map
lleoliad gyda mannau mynediad, map manwl o’r
safle gyda llwybrau troed os yn briodol, rhestr fras o
rywogaethau ar y safle (yn enwedig os oes rhywbeth
diddorol i gadw llygad amdano), ac unrhyw beryglon
sy’n benodol i’r safle y bydd angen i’r ysgol fod yn
ymwybodol ohonynt. Bydd ar gael ar-lein ar wefan y
cyngor ar ôl ei gwblhau.

Datblygu Coetir

Arweiniodd cais llwyddiannus ar gyfer Grant
Coetiroedd Gwell i Gymru y Comisiwn Coedwigaeth
at gynlluniau gweithredu rheolaeth ac addysg ar
gyfer dau goetir yng Nghasnewydd – Graig a
Ringland. Roedd rhan o’r prosiect hwn yn cynnwys
elfen addysgol – gweithio gyda’r ysgolion yn yr
ardaloedd y lleolir y coetiroedd, datblygu llwybr, a
chynhyrchu taflen gweithgareddau i gyd-fynd â hi.
Mae’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion,
ynghyd â dau Warden Cefn Gwlad, yn datblygu’r
llwybr gyda’r ysgolion a gwella’r coetiroedd ar gyfer
defnydd y cyhoedd. Mae’r llwybr yng Nghoed Graig,
Malpas, yn cynnwys pyst bob hyn a hyn lle y gallai
gwahanol weithgareddau ddigwydd, gan ddibynnu ar
y cynefin neu adnoddau o gwmpas, ond a allai hefyd
gael eu newid bob tro y bydd yr ysgolion yn ymweld,
er mwyn cadw pethau’n hyblyg. Bydd y taflenni a
gynhyrchwyd hefyd ar gael i rieni a’r gymuned leol a
all fod am ymweld â’r coetir.Dysgu sut i greu strwythurau

helyg byw

Twnnel helyg a blannwyd yn
Ysgol Fabanod Waddoledig
Caerllion gan y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion a’r tîm Cynnal a
Chadw Tiroedd

Wardeiniaid cefn gwlad Cyngor Dinas Casnewydd a phlant
Ysgol Iau Eglwys Malpas yn creu llwybr natur yng Nghoed
Graig.
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Cysylltiadau busnes a gweithio mewn
partneriaeth

Mae’r Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion hefyd
wedi bod yn ceisio datblygu cysylltiadau gyda
busnesau, awdurdodau lleol eraill a sefydliadau eraill
sydd â diddordeb mewn helpu ysgolion lleol.

Dŵr Cymru
Fel y nodwyd yn yr astudiaethau achos, roedd Dŵr
Cymru yn gallu ymrwymo llawer o amser ac
adnoddau i greu gardd gors yn Ysgol Iau Milton yn
Ringland. Mae cysylltiadau rheolaidd hefyd rhwng
swyddogion Dŵr Cymru a’r Swyddog Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion, oherwydd os ydynt byth yn chwilio
am ysgolion i dreialu prosiectau, byddant yn aml yn
troi i Gasnewydd yn gyntaf. Mae’r Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion yn gallu cysylltu ag
ysgolion ar eu rhan ac yn arbed amser a thrafferth
iddynt. Mae prosiect posibl ar gyfer y dyfodol yn
cynnwys edrych ar Systemau Draenio Trefol
Cynaliadwy (SUDS) mewn ysgolion.

Leadbitter
Leadbitter yw’r cwmni adeiladu sydd ar hyn o bryd
yn adeiladu ysgol uwchradd newydd Hartridge.
Maent yn gwmni sy’n awyddus i wneud cysylltiadau
â’r gymuned leol y maent yn gweithio ynddi, gan
gyflogi Swyddog Cysylltiadau Cymunedol i helpu
gyda hyn. Yn ystod haf 2010, cysylltodd y Swyddog
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion â Leadbitter ar ôl
sylwi bod nifer fawr o goed wedi eu torri ar safle’r
ysgol. Roedd diddordeb gan nifer o ysgolion gael
gosod cylchoedd boncyffion, ac felly aeth y swyddog
at Leadbitter i weld a fyddai ganddynt ddiddordeb
mewn cyflenwi’r boncyffion ar gyfer y rhain. Yr
oeddynt yn fodlon ac yn gallu cyflenwi boncyffion i
dair ysgol am gylchoedd boncyffion, ac yr oeddynt yn
awyddus bod y rhain mor leol â phosibl (ysgolion

bwydo i Ysgol Uwchradd Hartridge lle bo’n bosibl).
Yn ystod hydref 2010, gollyngodd contractwyr
Leadbitter y boncyffion yn yr ysgolion priodol, lle
cawsant eu gosod mewn cylchoedd gan y
gwasanaeth Cadw a Chynnal Tiroedd. Yr ysgolion a
fanteisiodd ar y rhain oedd ysgolion cynradd
Brynglas, Alway ac Eveswell. Gwahoddwyd papur
leol yr Argus i wers Ysgol Goedwig yn Ysgol Gynradd
Eveswell yn y gwanwyn, ac roedd Leadbitter yn gallu
defnyddio’r prosiect partneriaeth i gael
cyhoeddusrwydd cadarnhaol.

Ymddiriedolaeth Natur Gwent a’r RSPB
Mae cysylltiadau yn cael eu gwneud yn rheolaidd
gydag Ymddiriedolaeth Natur Gwent ac athrawon
maes lleol yr RSPB yng Ngwarchodfa Natur
Genedlaethol Gwlyptiroedd Casnewydd. Mae
Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn rhoi cyngor ar reoli
a chreu cynefinoedd, ac hefyd mae gwirfoddolwyr yr
ymddiriedolaeth wedi cynnig eu gwasanaethau i nifer
o ysgolion yng Nghasnewydd. Treuliodd grŵp o
wirfoddolwyr ddiwrnod yn clirio pwll yn Ysgol Iau
Eglwys Malpas, gan iddo gael ei dagu gan gyrs a’i
lenwi â llaid. Yn ogystal, mae cynllun llwyddiannus
iawn gwneud blychau nythu, sydd wedi bod yn
rhedeg ers dechrau’r prosiect Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion. Mae gwirfoddolwyr o’r ymddiriedolaeth
wedi mynd i mewn i dros 50 o ysgolion ac adeiladu
blychau nythu gyda’r plant. Maent yn gwneud un i
bob dosbarth, gan ganiatáu i bob plentyn daro
hoelen i mewn, gan arwain at flwch nythu yn cael ei
wneud i’r dosbarth. Ers mis Ionawr 2010, mae dros
150 o flychau nythu wedi cael eu gwneud mewn
ysgolion yng Nghasnewydd. Mae gwirfoddolwyr o
ganolfan addysg yr RSPB yng Ngwlyptiroedd
Casnewydd hefyd wedi bod yn helpu gyda’r prosiect
hwn, ac mae mwy yn awyddus i ymuno lle bo modd.
Erbyn hyn, mae’r ddwy elusen hefyd yn chwarae
rhan weithredol yn yr Wythnos Eco, fel y nodwyd
eisoes.

Gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn gwneud
blychau nythu gyda phlant yn Ysgol Gynradd Alway.

Cyflenwodd Leadbitter y boncyffion ar gyfer nifer o gylchoedd
boncyffion yn Ysgolion Coedwig Casnewydd – dyma un yn
Ysgol Gynradd Eveswell.
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Cadwch Gymru’n Daclus

Roedd Cadwch Gymru’n Daclus yn gallu helpu gyda
ychydig o waith clirio mewn ysgol – cawsant
gyfraniad gan un o’u grwpiau o wirfoddolwyr o’r ardal
leol i helpu i glirio rhai mieri yn ardal Ysgol Goedwig
Ysgol Fabanod Milton. Mae llawer o ysgolion
Casnewydd hefyd yn cymryd rhan yn wythnos
flynyddol Cadwch Gymru’n Daclus. Yn anffodus, gan
fod nifer uchel o ysgolion yng Nghasnewydd gyda
gwobrau’r Faner Werdd, ni all Cadwch Gymru’n
Daclus roi cymorth uniongyrchol i’r rhan fwyaf o’r
ysgolion (ariennir y wobr eco-ysgolion gan Gadwch
Gymru’n Daclus, ac mae eu meini prawf grant yn
golygu nad ydynt yn gallu ariannu ysgol ddwywaith).

Bwrdd Draenio Mewnol Cil-y-coed a Gwynllŵg

Mae Bwrdd Draenio Mewnol Cil-y-coed a Gwynllŵg
yn gyfrifol am reoli lefelau dŵr ar draws
Gwastadeddau Gwent. Maent yn gweithio’n agos
gyda nifer o gyrff cadwraeth lleol a chenedlaethol yn
yr ardal, ac yn 2011, fel rhan o’u cyfrifoldeb
cymdeithasol, bu iddynt fynegi diddordeb mewn
cymryd rhan yn y prosiect Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion gyda ffocws ar addysg. Ar adeg ysgrifennu’r
adroddiad hwn, mae’r bwrdd yn trafod dulliau posibl
o gefnogi ysgolion lleol, yn dilyn cyfarfod rhwng y
Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion a
chynrychiolwyr o’r bwrdd i drafod yr opsiynau sydd
ar gael iddynt. Mae nifer o ysgolion naill ai wedi
mynegi diddordeb neu sydd eisoes ag ardaloedd o
wlyptir ar eu tiroedd – boed y rhain yn byllau neu’n
erddi cors. Mae gan y bwrdd draenio mewnol
arbenigedd wrth greu a chynnal y nodweddion hyn, a
gallai eu llafur, cyngor, adnoddau ac offer gynnig
adnodd gwerthfawr i’r prosiect Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion.

Awdurdodau lleol

Mae awdurdodau lleol eraill wedi mynegi diddordeb
yn y prosiect Bioamrywiaeth mewn Ysgolion
Casnewydd, ac mae’r Swyddog Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion wedi cael y cyfle i ymweld ag
awdurdodau eraill er mwyn rhannu arbenigedd ac
esbonio sut y cafodd y prosiect ei sefydlu yng
Nghasnewydd. Roedd Adran Ecoleg Cyngor
Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn gallu dilyn y
model a osodwyd gan Gasnewydd i weithredu
prosiect tebyg gyda swyddog rhan-amser yn y swydd.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen hefyd wedi
mynegi diddordeb yn y prosiect, ac maent am weld a
fyddai prosiect tebyg yn gweithio yn eu hawdurdod
hwy. Ceir hefyd cyfleoedd rheolaidd i rannu
profiadau a syniadau rhwng awdurdodau lleol ar greu
cynefinoedd a gweithgareddau addysgol.

Clirio mieri yn Ysgol Fabanod Milton

Gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth Natur Gwent yn mynd i’r afael
â’r pwll yn Ysgol Iau Eglwys Malpas.
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Canlyniadai’r Prosiect
a’r Dyfodol
Yn ystod tair blynedd y prosiect Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion, mae bioamrywiaeth a manteision
addysgol wedi gwella ar diroedd pob un o’r 58 o
ysgolion yn y prosiect, gan ddangos y gellir cyflawni
gwelliannau waeth beth yw maint, cyflwr, neu
leoliad tiroedd yr ysgol.

Bioamrywiaeth a Gwelliannau Addysgol

O ran gwella bioamrywiaeth, mae’r prosiect wedi
canolbwyntio ar greu cynefinoedd, gan gysylltu hyn â
Chynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol
Casnewydd lle bynnag y bo’n bosibl. O fis Ebrill
2009 tan fis Mawrth 2012, mae’r datblygiadau
canlynol wedi digwydd. Mae pob un o’r datblygiadau
a nodir yn NEWYDD (planhigion a blannwyd neu
gynefinoedd newydd eu creu), ac felly nid ydynt yn
cymryd i ystyriaeth cynefinoedd presennol y mae’r
ysgolion wedi eu creu cyn i’r prosiect ddechrau:

 Mae ychydig dros 1 km o wrychoedd brodorol
wedi cael eu plannu 

 Mae 230 o goed brodorol wedi cael eu plannu,
yn unigol ac mewn coedlannau bychain

 Mae 33 o goed ffrwythau (+30 o goed Dysgu
drwy Dirweddau) wedi cael eu plannu, yn
bennaf mewn grwpiau o bump neu fwy

 Mae pedair gardd gors wedi cael eu creu 

 Mae 22 o strwythurau helyg byw wedi cael eu
plannu

 Mae 14 o ardaloedd ar gyfer glöynnod
byw/gwenyn/pryfed wedi cael eu plannu

 Mae dolydd newydd o tua 1.5 erw o ran maint
wedi cael eu neilltuo

 Mae 150 o flychau nythu wedi cael eu
gwneud mewn 50 o ysgolion

 Mae gwaith cadw a chynnal wedi digwydd ym
mhedwar pwll presennol (gwaith clirio ac
ailblannu)

 Ynghyd â digon o brosiectau llai fel gwestai
chwilod, pentyrrau boncyffion ac annog
ysgolion i adael pentyrrau o falurion a
thoriadau glaswellt.

Mae gwelliannau addysgol a datblygiadau eraill
hefyd wedi digwydd ar diroedd ysgolion, ac mae’r
rhain yn cynnwys:

 Creu gwelyau uchel neu leiniau rhandir
newydd (gan stripio’r tyweirch) yn 22 o
ysgolion nad oedd ganddynt unrhyw ardaloedd
felly o’r blaen.

 Gosod cylchoedd boncyffion newydd (ar gyfer
Ysgolion Coedwig ac ystafelloedd dosbarth
awyr agored) yn 20 o ysgolion, yn ogystal â
gwirio cylchoedd boncyffion presennol yn
barhaus a’u hailosod yn ôl yr angen.

 Cefnogi ysgolion i reoli eu dŵr a gwastraff trwy
gyflenwi biniau compost a chasgenni dŵr
iddynt – 40 o finiau compost ac 80 o gasgenni
dŵr hyd yn hyn.

Mae’r prosiect hefyd wedi dangos ei bod yn bosibl
datblygu tiroedd ysgolion, er lles yr ysgol a
bioamrywiaeth, gyda chefnogaeth y contractwr
cynnal a chadw tiroedd. Bydd gweithio ar y cyd
rhwng yr ysgolion a thimau mewnol cynnal a chadw
tiroedd, yn ogystal â pherthynas waith dda gyda’r
ysgolion a chontractwyr allanol, yn sicrhau bod y
gwaith ar y tir yn bodloni disgwyliadau.

Paratoi’r tir ar gyfer plannu yn Ysgol Gynradd Maendy
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Y Dyfodol

Sicrhawyd cyllid bellach gan Gyngor Cefn Gwlad
Cymru ar gyfer 2012–14 fel arian cyfatebol ar gyfer
y swydd, unwaith eto fel rhan o grant mwy, Grant
Fframwaith y Gwasanaethau Gwyrdd.

Ar ddiwedd y cyfnod cychwynnol o dair blynedd
(Mawrth 2012), cyfarfu’r Swyddog Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion â holl ysgolion Casnewydd, gan
gyflwyno Cytundeb Lefel Gwasanaeth am flwyddyn
arall iddynt. Oherwydd y cyfuniad arfaethedig o
awdurdodau addysg lleol Gwent, penderfynwyd y
cyngor y byddai pob Cytundeb Lefel Gwasanaeth
gydag ysgolion yn para am un flwyddyn yn unig
(2012/13). Roedd pob gwasanaeth yn gorfod
cydymffurfio â’r rheol hon, gan gynnwys Cynnal a
Chadw Tiroedd, Glanhau, Cynnal a Chadw Adeiladau
a Gwasanaethau TG, yn ogystal â’r Cytundeb Lefel
Gwasanaeth ynglŷn â bioamrywiaeth. Derbyniodd
pob un o’r 61 o ysgolion gopi o’r Cytundeb Lefel
Gwasanaeth newydd, ac roedd y mwyafrif yn hapus
iawn gyda’r gwasanaeth yr oeddynt wedi ei dderbyn,
gan ei ail-lofnodi. Roedd nifer fach nad oedd yn
gwneud hyn oherwydd cyfyngiadau ariannol ar eu
cyllidebau. Roedd y swyddog hefyd yn ymweld â
phedair ysgol nad oedd ar hyn o bryd wedi ymrwymo
i’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth, a bu iddynt ddangos
diddordeb yn yr hyn y gallai’r prosiect Bioamrywiaeth
mewn Ysgolion gynnig iddynt. 

Yn y flwyddyn interim (2012/13), cyn dychwelyd i
batrwm tair blynedd Cytundebau Lefel Gwasanaeth,
ail-lofnododd 50 o ysgolion gytundeb lefel
gwasanaeth Bioamrywiaeth mewn Ysgolion.

Y cyfnod Cytundebau Lefel Gwasanaeth nesaf yw
2013–16, ac ni fyddwn yn gwybod tan fis Mawrth
2013 faint o ysgolion a fydd yn ail-lofnodi’r cytundeb
am flwyddyn arall. Rhagwelir y gallai fod gostyngiad
o tua 10% o ran niferoedd. Mae ffurflenni cynnar yn
awgrymu colled debyg (ar adeg ysgrifennu hyn, mae
23 o ysgolion wedi ail-lofnodi am flwyddyn arall,
gyda dim ond un sydd wedi bod yn y prosiect am y
pedair mlynedd diwethaf yn penderfynu i beidio ag
ail-lofnodi). Os bydd gostyngiad yn y niferoedd, yna
bydd cyllideb lai at ddibenion y swyddog, ond dylai
ddal i gyfateb â’r arian gan Gyngor Cefn Gwlad
Cymru.

Yr ardd gors newydd yn Ysgol Gynradd Llys Malpas

Plannu ymyl bach ar gyfer glöynnod byw yn Ysgol Gynradd
Mynwy
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Ac wedi hynny

O ganlyniad i lwyddiant y prosiect hyd yn hyn, yn
ogystal â gwersi sydd wedi eu dysgu wrth gyflwyno’r
prosiect, mae yna nifer o opsiynau ar sut i symud
ymlaen ac esblygu’r swydd. Mae angen i’r swydd
weithredu fel sianel ar gyfer arian, gan ddod ag ef i
mewn i’r cyngor er mwyn gwneud y swydd yn fwy
hunan-gynhaliol, a gallai hyn ddigwydd mewn sawl
ffordd:

1. Gallai’r swydd, er enghraifft, barhau yn yr un
modd, ond cael ei hymestyn ar draws rhagor o
awdurdodau lleol er mwyn cynnwys mwy o ysgolion.
Gallai hyn wneud y swydd yn hunan-gynhaliol, gan
leihau’r angen am arian gan Gyngor Cefn Gwlad
Cymru. Ar y llaw arall, fe allai effeithio ar y
gwasanaeth y mae’r ysgolion yn ei dderbyn os caiff
amser y swyddog ei ledaenu ar draws rhagor o
ysgolion.

2. Gallai’r swydd ddatblygu i ddarparu cymorth
technegol ar diroedd, gan fod yn fan cyswllt unigryw
ar gyfer yr holl faterion sy’n gysylltiedig â thiroedd
ysgolion, o farcio llinellau chwaraeon a gosod
meinciau i wella bioamrywiaeth a datblygiadau
addysgol. Penderfynwyd nad oedd hyn yn opsiwn
ymarferol ar gyfer Casnewydd, gan y gallai ffocws y
swydd ar fioamrywiaeth ac addysg gael ei wanhau a’i
symud tuag at ddarparu gwasanaeth cynnal a chadw
tiroedd. 

3. Gallai’r swydd adeiladu ar y cyslltiadau a grëwyd
gyda Thîm Ailgylchu a Chynaliadwyedd Cyngor Dinas
Casnewydd er mwyn manteisio ar ffynonellau eraill o
gyllid. Mae Rheolwr Cynaliadwyedd yn cael
mynediad at grantiau y gellid eu rhoi tuag at
ddatblygu tiroedd ysgolion a chefnogi’r swydd. Mae
hyn yn digwydd yn barod, a chredir y bydd
cyllidebau cynaliadwyedd yn cael eu defnyddio i
ariannu’r Wythnos Eco yn y blynyddoedd i ddod. 

4. Gallai’r swydd ddod yn fwy o wasanaeth hyfforddi,
gan gynnig hyfforddiant a chefnogaeth i athrawon i’w
helpu i ddefnyddio eu tiroedd, yn hytrach na
chanolbwyntio ar ddatblygu tiroedd (gan y bydd
llawer o ysgolion wedi datblygu cymaint ag yr ydynt
am wneud neu sy’n bosibl). Yn ogystal â chyflwyno
sesiynau Ysgol Goedwig, gellir cynnig hyfforddiant a
chyngor Ysgol Goedwig hefyd.

5. Gallai’r swydd helpu ysgolion hefyd i edrych y tu
hwnt i’w ffiniau eu hysgol er mwyn ymestyn y
cwricwlwm addysg amgylcheddol. Yn benodol, gallai
sicrhau bod ysgolion yn cael mynediad llawn i
safleoedd eraill a berchenogir/reolir neu sy’n hysbys o
fewn ardal yr awdurdod. Bydd cynhyrchu’r
Cyfeiriadur o Fannau Gwyrdd yn helpu gyda hyn. 

Yng Nghyngor Dinas Casnewydd, rydym yn teimlo
bod y dewisiadau gorau ar gyfer ni yw cyfuniad o 3,
4 a 5. Hynny yw, gwneud rhagor o gysylltiadau
traws-wasanaeth gyda’r Tîm Ailgylchu a
Chynaliadwyedd, cynnig mwy o hyfforddiant a
chymorth i Ysgolion Coedwig ar diroedd ysgolion, a
helpu ysgolion i archwilio eu hardal leol a defnyddio
safleoedd eraill o gwmpas Casnewydd er mwyn
ymestyn eu cwricwlwm awyr agored y tu hwnt i’w
ffiniau eu tiroedd. 
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Canlyniadau’r Prosiect
a’r Dyfodol

Mae’r prosiect Bioamrywiaeth mewn Ysgolion
Casnewydd wedi dangos bod angen pendant mewn
ysgolion ar gyfer cefnogaeth ac arweiniad i ddatblygu
a defnyddio eu tiroedd. Yn aml, nid oes gan
athrawon yr amser, y profiad, neu’r wybodaeth i
ddatblygu eu tiroedd ar gyfer bioamrywiaeth, ac felly
y mae’r bwlch hwn o ran darpariaeth wedi cael ei
lenwi gan benodi Swyddog Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion. Mae’r ffocws ar wella bioamrywiaeth,
gwella’r tiroedd fel adnodd addysgol, a bod yn fan
cyswllt ar gyfer popeth ‘gwyrdd’, wedi bod yn
hanfodol yng Nghasnewydd. Mae ein bioamrywiaeth
wedi cael ei gwella drwy greu cynefinoedd bach ar
gyfer bywyd gwyllt, ac mae athrawon yn fwy parod i
fynd allan a defnyddio eu tiroedd. 

Gallai fformat y prosiect Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion Casnewydd gael ei gyflwyno mewn
ardaloedd eraill, cyn belled ag y bydd aelod o staff
wedi’i neilltuo i’w gyflwyno. Mae angen iddo fod yn
brosiect parhaus er mwyn creu perthynas waith dda
rhwng y swyddog, ysgolion a chontractwyr cynnal a
chadw tiroedd. Bydd prosiect hirdymor hefyd yn
sicrhau bod ysgolion yn creu’r amgylcheddau gorau,
eu cynnal a’u cadw, a’u defnyddio mewn ffordd
gynaliadwy, rhywbeth na ellid ei gyflawni mor dda
mewn prosiect tymor byr neu ran-amser. 

I grynhoi, mae’r prosiect Bioamrywiaeth mewn
Ysgolion Casnewydd wedi dangos manteision amlwg
ar gyfer yr ysgolion a’r awdurdod o ran gwella
bioamrywiaeth a datblygiadau addysgol. Mae gwerth
y swydd ym marn yr ysgolion yn cael ei ddangos gan
y nifer ohonynt sydd wedi ymrwymo i’r prosiect am
flwyddyn arall, ac mae gwelliannau mewn
bioamrywiaeth wedi cyfrannu at Gynllun Gweithredu
Bioamrywiaeth Lleol Casnewydd. 
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Siart Llif Sefydlu’r Prosiect
Bioamrywiaeth mewn Ysgolion

Cyflwyno cais i’ch adran cynnal a chadw
tiroedd.
Cael gwybod pa gontractwyr allanol eraill y
mae ysgolion yn eu defnyddio a siarad â
nhw hefyd.

Datblygu’r prosiect peilot

Cael arian 

Hanner ffordd drwy gyflawni’r prosiect
peilot llwyddiannus, cyflwyno’r prosiect
llawn i’r holl ysgolion. Dechreuwch feddwl

am hyn ym mis Medi/Hydref!

Unwaith y bydd gennych syniad faint o ysgolion
sy’n fodlon ymrwymo – digon gobeithio i

gyfateb arian eich grant – ysgrifennu Adroddiad
Cabinet i argymell creu’r swydd.

Cwrdd â phenaethiaid unigol i
gyflwyno Cytundeb Lefel Gwasanaeth.

Efallai trefnu cyfarfodydd i’w
gyflwyno i grwpiau clwstwr ysgolion. 

Cyflwyno’r prosiect i Fforwm Penaethiaid
neu grŵp tebyg yn eich awdurdod lleol –
ysgrifennu adroddiad cryno a mynychu’r
cyfarfod, gan roi cyflwyniad ac yn y blaen

Dod o hyd i rywun yn yr Awdurdod Lleol
sydd eisoes â pherthynas gyda’r ysgolion
e.e.
 Athro Ymgynghorol Gwyddoniaeth

 Swyddog Ysgolion Cynaliadwy

 Swyddog Eco-ysgolion

 Cynghorydd y Cyfnod Sylfaen

 Cynghorydd Ysgolion Coedwig

A chyflwyno’r syniad iddynt er mwyn ceisio
eu cytundeb.

Gall yr Athro Ymgynghorol fod yn
y sefyllfa orau i wneud hyn, neu
ymuno â chi yn y cyfarfodydd.
Efallai y gofynnir i chi fynd i
gyfardodydd Llywodraethwyr,
gan y bydd angen i Gadeirydd y
Llywodraethwyr lofnodi’r
cytundeb lefel gwasanaeth – yn
gyffredinol, bydd angen i
gytundebau lefel gwasanaeth
gael eu llofnodi erbyn mis
Ionawr ar gyfer y flwyddyn
ariannol nesaf, felly
cynlluniwch o flawn llaw.

• Ystyried faint sydd angen i chi ofyn
amdano, h.y. faint o ysgolion sydd yn
eich awdurdod a faint yw’r swm y
gallech ei godi arnynt?

• Cymryd i ystyriaeth argostau’r swydd.

• Gwneud cais am gyllid grant – Cyngor
Cefn Gwlad Cymru neu rywbeth
debyg.

Dewis croestoriad bach o
ysgolion i dreialu’r prosiect:

e.e. tiroedd bach; tiroedd
mawr; canol dinas; gwledig;
uwchradd; cynradd ac yn y
blaen.

A all costau’r prosiect peilot gael
eu talu gan swyddi a chyllidebau
presennol? Neu a oes angen i
chi gael arian cyn iddo
ddechrau? 

Gweithio gyda’r ysgolion i wella
eu tiroedd am hyd at flwyddyn,
gan brofi’r broses.
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Gwella tiroedd ysgolion ar gyfer
bioamrywiaeth ac addysg

Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion
Cyngor Dinas Casnewydd
Gwasanaethau Gwyrdd
Y-Strydynun
Canolfan Ddinesig
Casnewydd NP20 4UR

Ffôn: 01633 656656
E-bost: streetscene@newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/streetscene




