Cyngor Dinas Casnewydd
Cynnig Adrefnu Ysgolion
Adroddiad Ymgynghori
Cynnig i gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un
ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis Medi 2021.

Cyfnod Ymgynghori Ffurfiol:
Lansiad cychwynnol: 10 Mawrth 2020 – 30 Mawrth
2020
Ail-lansiad: 29 Mehefin 2020 – 11 Medi 2020
Diben
Cyhoeddir yr adroddiad hwn yn unol â gofynion Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion
(Cymru) 2013 a’r Cod Trefniadaeth Ysgolion, Tachwedd 2018
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys yr adrannau canlynol:










Y Cynnig
Manylion Lansio'r Ymgynghoriad
Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
Llais y Dysgwr
Ymatebion i’r Ymgynghoriad
Ymateb Estyn
Ystyriaethau Eraill
Argymhellion
Atodiadau

Y Cynnig
Mae’r adroddiad ymgynghori hwn yn ymdrin â chynnig i gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac
Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak a hynny o fis
Medi 2021.

Manylion Lansio'r Ymgynghoriad
Lansiwyd y cynnig yn wreiddiol i redeg o 10 Mawrth 2020 tan 21 Ebrill 2020. Oherwydd cau
pob ysgol mewn ymateb i bandemig Covid-19, diddymwyd yr ymgynghoriad ar 30 Mawrth
2020.
Ail-lansiwyd y cynnig wedyn pan ailagorodd ysgolion ar 29 Mehefin 2020 gan bara tan 11
Medi 2020.

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
Rhoddwyd gwahoddiad i’r rhanddeiliaid a amlinellir isod gymryd rhan, ac anfonwyd e-bost
gyda dolen i’r pecyn ymgynghori ar wefan y Cyngor:























Rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid disgyblion sy'n mynychu Ysgol Feithrin Kimberley,
Ysgol Feithrin Fairoak, Ysgol Gynradd Crindau, Ysgol Gynradd Llys Malpas, Ysgol
Gynradd Parc Malpas, Ysgol Gynradd Millbrook, Ysgol Gynradd Mynwy, Meithrinfa
Chuckles a Meithrinfa Tiny Tots;
Disgyblion sy'n mynychu Ysgol Gynradd Crindau, Ysgol Gynradd Llys Malpas, Ysgol
Gynradd Parc Malpas, Ysgol Gynradd Millbrook ac Ysgol Gynradd Mynwy.
Aelodau o staff sy’n gweithio ar hyn o bryd yn Ysgol Feithrin Kimberley, Ysgol
Feithrin Fairoak, Ysgol Gynradd Crindau, Ysgol Gynradd Llys Malpas, Ysgol
Gynradd Parc Malpas, Ysgol Gynradd Millbrook, Ysgol Gynradd Mynwy, Meithrinfa
Chuckles a Meithrinfa Tiny Tots;
Yr Eglwys yng Nghymru, Esgobaeth Trefynwy;
Yr Archesgobaeth Gatholig;
Awdurdodau lleol cyfagos ar draws ardal Consortiwm De-ddwyrain Cymru;
Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu pob ysgol yng Nghasnewydd;
Holl aelodau etholedig Cyngor Dinas Casnewydd;
Holl Benaethiaid Gwasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd;
Holl Gynghorau Cymuned ledled Casnewydd;
Gweinidogion Cymru;
Aelodau Cynulliad (ACau) ac Aelodau Seneddol (ASau) sy’n cynrychioli’r ardal a
wasanaethir gan yr ysgolion sy’n destun y cynigion;
Estyn;
Undebau llafur athrawon a staff sy'n cynrychioli athrawon a staff a gyflogir yn Ysgol
Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak;
Gwasanaeth Cyflawni Addysg De-ddwyrain Cymru;
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent;
Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant;
Pob darparwr addysg feithrin cofrestredig nas cynhelir ar draws Casnewydd;
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan;
Iechyd Cyhoeddus Cymru;
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Canolfan Serennu Casnewydd;
SNAP Cymru;
Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent;
Gwasanaethau Ataliol.

Roedd copïau caled o’r ddogfen ymgynghori lawn a’r Fersiwn Gryno Gyffredin ar gyfer Plant
a Phobl Ifanc ar gael o’r ddwy ysgol feithrin, yr Orsaf Wybodaeth a’r Ganolfan Ddinesig, ac
roeddent ar gael yn ddwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Mae’r ysgolion a nodwyd fel rhai y mae’r cynnig yn effeithio arnynt wedi’u rhestru isod:
Ysgol
Effaith Uniongyrchol
Ysgol Feithrin Kimberley
Ysgol Feithrin Fairoak
Effaith Bosibl
Ysgol Gynradd Crindau
Ysgol Gynradd Llys Malpas
Ysgol Gynradd Parc Malpas
Ysgol Gynradd Millbrook
Ysgol Gynradd Mynwy
Meithrinfa Chuckles
Meithrinfa Tiny Tots

Rheswm
Bydd y cyfuniad arfaethedig ag Ysgol
Feithrin Fairoak yn effeithio ar yr ysgol.
Bydd y cyfuniad arfaethedig ag Ysgol
Feithrin Kimberley yn effeithio ar yr ysgol.
Effaith bosibl. Os caiff y cynnig ei roi ar
waith, gallai ceisiadau am leoedd meithrin
yn y lleoliadau hyn gynyddu

Dosbarthu Gwybodaeth
Ar y dechrau dosbarthwyd 20 copi caled o’r ddogfen ymgynghori lawn ac 20 copi caled o’r
Fersiwn Gryno Gyffredin ar gyfer Plant a Phobl Ifanc i Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol
Feithrin Fairoak fel eu bod ar gael i staff, disgyblion a rhieni. Rhoddwyd dau gopi o’r ddwy
ddogfen hefyd i'r ysgolion a'r lleoliadau meithrin y gellid effeithio arnynt fel a restrir uchod.
Roedd copïau ychwanegol o’r ddogfen ar gael i’w hanfon i ysgolion ar gais.
Cafodd y dogfennau ymgynghori eu hadolygu a'u hadnewyddu cyn yr ail-lansiad ym mis
Mehefin 2020. O ganlyniad, rhoddwyd copïau o'r dogfennau wedi'u diweddaru i'r lleoliadau
uchod yr effeithir arnynt yn uniongyrchol ac y gellid effeithio arnynt, drwy’r un trefniadau â’r
lansiad gwreiddiol
Digwyddiadau Galw Heibio
Pan lansiwyd yr ymgynghoriad ym mis Mawrth 2020, trefnodd y Cyngor ddwy sesiwn galw
heibio i randdeiliaid, a gafodd gyhoeddusrwydd trwy wefan y Cyngor ac ym mhob
gohebiaeth a dogfennaeth a oedd yn ymwneud â'r cynnig. Cynhaliwyd y sesiwn galw heibio
ym Meithrinfa Fairoak yn ôl y bwriad; fodd bynnag, cafodd y sesiwn arfaethedig ym
Meithrinfa Kimberley ei chanslo ar ôl i'r Cyngor atal cyfarfodydd cyhoeddus a diddymu'r
ymgynghoriad yn sgil hyn.
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Cynhaliwyd y sesiwn galw heibio ym Meithrinfa Fairoak ddydd Mawrth 17 Mawrth 2020
rhwng 11:15 a 13:15 i gynnwys rhieni/gofalwyr plant sy'n mynychu sesiynau meithrin bore a
phrynhawn. Hwyluswyd y sesiwn gan Swyddog Trawsnewid Addysg y Cyngor ac roedd
Swyddog Gwybodaeth a Datblygu Addysg a Phennaeth yr ysgol feithrin hefyd yn bresennol.
Dim ond un rhanddeiliad a ddaeth i’r sesiwn. Cadarnhaodd y rhanddeiliaid hwn ei fod yn
cefnogi'r cynnig yng ngoleuni nifer isel o ddisgyblion ar draws y ddau safle meithrin, ond ni
chyflwynodd ymateb ffurfiol i'r ymgynghoriad.
Oherwydd y sefyllfa barhaus o ran iechyd y cyhoedd, ni fydd unrhyw ddigwyddiadau
ymgynghori wyneb yn wyneb yn cael eu trefnu ar gyfer yr ymgynghoriad hwn. Hysbyswyd
rhanddeiliaid y gellid cyflwyno cwestiynau ynghylch y cynnig i school.reorg@newport.co.uk
ac y byddai swyddogion y Cyngor yn ateb yn ddiymdroi er mwyn sicrhau y gellid cyflwyno
ymatebion sy’n seiliedig ar wybodaeth yn ystod y cyfnod ymgynghori. Ni dderbyniwyd
unrhyw ymholiadau fel hyn.

Llais y Dysgwr
Fersiwn Gryno Gyffredin – Plant a Phobl Ifanc
Cafodd Fersiwn Gryno Gyffredin o’r brif ddogfen ymgynghori ei pharatoi a’i chyhoeddi, yn
benodol ar gyfer plant a phobl ifanc. Roedd y fersiwn gryno hon ar gael ar gais o’r Orsaf
Wybodaeth a’r Ganolfan Ddinesig.
Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i gael barn dysgwyr, a hwyluswyd hyn trwy Weithdai
Disgyblion Ysgol yn Ysgol Feithrin Fairoak ac Ysgol Feithrin Kimberley.
Sesiwn Meithrin Fairoak – 17 Mawrth 2020
Cynhaliwyd y sesiwn gyntaf ym Meithrinfa Fairoak yn ystod y lansiad cychwynnol ac roedd
dau swyddog o Gyngor Dinas Casnewydd, athro o Ysgol Feithrin Fairoak ac wyth disgybl o'r
ysgol yn bresennol. Oherwydd oedran y disgyblion, arweiniwyd y sesiwn gan eu hathro.
Camau Gweithredu a Chwestiynau
Athrawon
Dechreuodd yr athro trwy esbonio wrth y
plant bod ysgol feithrin arall yng
Nghasnewydd o'r enw Ysgol Feithrin
Kimberley. Dangosodd luniau o deganau a
gweithgareddau i'r plant y mae'r plant yn
chwarae gyda nhw yn y ddwy ysgol feithrin.
Gwahoddwyd y plant i rannu eu meddyliau
a gofyn cwestiynau.
Yna gofynnodd yr athro i'r plant beth oedd
eu barn ar y syniad o'r ddwy feithrinfa yn
ymuno ac o'r plant o Ysgol Feithrin
Kimberley yn dod i ymuno â'r plant yn Ysgol
Feithrin Fairoak.

Ymatebion y Disgyblion
Sylwodd y plant fod y teganau yn Ysgol
Feithrin Kimberley yr un fath ag sydd
ganddyn nhw yn Ysgol Feithrin Fairoak a
bod y plant yn y ddwy ysgol feithrin yn
gwneud yr un pethau ac yn chwarae gyda'r
un teganau.

Roedd y plant yn hoffi'r syniad gan y byddai
ganddynt lawer o ffrindiau newydd a
byddent yn gallu chwarae gyda'i gilydd a
rhannu teganau. Dywedon nhw y byddent
yn garedig ac yn gyfeillgar i'w gilydd ac y
byddent yn dangos gwenau i'w ffrindiau
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newydd. Dywedodd un plentyn y byddai'n
wych ymuno â'i gilydd.
Gofynnodd yr athro i'r plant a oeddent yn
credu yr hoffai'r plant eraill a'u rhieni ddod i
Ysgol Feithrin Fairoak.

Dywedodd y plant eu bod yn meddwl y
byddai'r plant eraill wrth eu boddau o ddod i
Ysgol Feithrin Fairoak gan y byddai
ganddynt ffrindiau newydd a chyfle i
chwarae gyda theganau newydd. Nododd y
plant eu bod yn dwlu ar rannu, felly hoffen
nhw allu rhannu eu teganau. Roeddent
hefyd o'r farn y byddai'r plant o Ysgol
Feithrin Kimberley yn hoffi taith dywys o
amgylch Fairoak a gweld y teganau y gallan
nhw chwarae gyda nhw. Nododd y plant
hefyd sut y byddai gan blant Kimberley
athrawon newydd, ac roedden nhw’n credu
y bydden nhw’n hoffi hynny gan fod yr
athrawon yn neis ac yn gyfeillgar iawn.

Yna gofynnodd yr athro i'r plant sut roedden
nhw'n meddwl y byddai'r teuluoedd newydd
yn cyrraedd yr ysgol feithrin.

Roedd y plant o'r farn y byddai'r teuluoedd
newydd yn gyrru i'r ysgol feithrin newydd
mewn car.

Ymatebodd yr athro i’r plant trwy ofyn a
oedd ganddynt unrhyw gwestiynau neu
unrhyw beth arall yr hoffen nhw ei ddweud
am y posibilrwydd o’r ddwy ysgol feithrin yn
dod yn un.

Roedd un plentyn o'r farn y gallai fod yn
syniad da i'r plant yn Ysgol Feithrin
Kimberley ddod i ymweld ag Ysgol Feithrin
Fairoak i gwrdd â'r plant newydd cyn iddynt
symud. Roedd y plant hefyd yn meddwl y
byddai'n gyffrous iawn ac yn syniad braf i'r
ddwy ysgol feithrin ymuno â'i gilydd, gydag
un plentyn yn ateb y byddai'r ysgol feithrin
gyfunol fel cwmwl siwgwr.

Sesiwn Ysgol Feithrin Kimberley – 14 Gorffennaf 2020
Yn dilyn ail-lansio'r cynnig, cynhaliwyd ail sesiwn yn Ysgol Feithrin Kimberley. Hwyluswyd
hyn gan athro yn yr ysgol gyda chwe disgybl yn cymryd rhan. Oherwydd sefyllfa iechyd y
cyhoedd ynglŷn â Covid-19, nid oedd unrhyw swyddogion y Cyngor yn bresennol, ac felly
roedd cynorthwy-ydd addysgu yn arsylwi ac yn gweithredu fel ysgrifennydd.
Camau Gweithredu a Chwestiynau
Athrawon
Dechreuodd yr athro drwy ofyn i'r plant beth
roedden nhw'n ei hoffi am eu hysgol feithrin
a pha bethau hyfryd roedden nhw'n hoffi eu
gwneud. Yna eglurodd fod ysgol feithrin leol
arall o'r enw Fairoak lle'r oedd yn arfer
gweithio.

Ymatebion y Disgyblion
Ymatebodd y plant i'r athro drwy ddweud
wrthi beth roedden nhw'n ei hoffi am
Kimberley – y drws tylwyth teg, y beiciau,
chwarae gyda'u ffrindiau a siocled poeth yn
ardal yr ysgol goedwig.
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Yna dangosodd yr athro luniau o'r
adnoddau yn yr ysgol feithrin arall i'r plant.
(Er mwyn sicrhau cysondeb, defnyddiodd yr
athro yr un adnoddau ag yn y gweithdy yn
Fairoak.)

Yna eglurodd yr athro am y posibilrwydd y
gallai'r ddwy ysgol feithrin ddod yn un a
gofynnodd i'r plant beth oedd eu barn ar y
syniad o’r plant o Kimberley yn mynd i’r
ysgol yn Fairoak i chwarae a dysgu.

Mewn ymateb i'r lluniau o eitemau yn
Fairoak, enwodd y plant yr eitemau a
chytunwyd bod gan ddisgyblion Kimberley
yr un teganau. Roedden nhw'n cyffroi wrth
weld y lluniau ac yn dechrau siarad am ba
deganau roedden nhw'n eu hoffi a phwy
roedden nhw'n chwarae gyda nhw.
Roedd ymatebion y plant yn cynnwys:
"Ie, gallwn ni fynd i chwarae gyda nhw";
"Byddwn i'n teimlo ychydig yn ofnus wrth
gwrdd â phobl newydd";
"Efallai un diwrnod pan fydd y cyfnod cloi’n
dod i ben gallwn ni gwrdd â nhw".

Mae'r Cyngor yn ddiolchgar iawn i'r staff a'r disgyblion a gymerodd ran, a hoffai ddiolch
iddynt am eu cyfraniadau gwerthfawr i'r broses hon.

Ymatebion o’r Ymgynghoriad
Mae'r ymatebion a gafwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol a'r ail-lansio wedi'u
cynnwys yn yr adroddiad ymgynghori hwn. Yn gyffredinol, derbyniwyd 18 ymateb yn ystod y
ddau gyfnod ymgynghori.
Gwnaed wyth ymateb trwy'r ffurflen ymateb safonol (gweler Atodiad A), gan y grwpiau
rhanddeiliaid canlynol:





Rhieni/gofalwyr presennol/blaenorol a darpar rieni/ofalwyr disgyblion yn Ysgol Feithrin
Kimberley
Trigolion yn ardal Ysgol Feithrin Fairoak
Staff yn ysgolion Casnewydd
Llywodraethwyr yn ysgolion Casnewydd

Cafwyd deg ymateb trwy e-bost, gan y grwpiau rhanddeiliaid canlynol:






Rhieni/gofalwyr presennol/blaenorol a darpar rieni/ofalwyr disgyblion yn Ysgol Feithrin
Kimberley
Pennaeth blaenorol Ysgol Feithrin Kimberley
Aelod etholedig o Gasnewydd
Cynrychiolydd Undeb Llafur
Estyn (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru)

Anfonwyd saith o'r deg ymateb e-bost yn uniongyrchol at yr Aelod Cabinet dros Addysg a
Sgiliau gydag un arall yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y Prif Swyddog Addysg. Nodwyd
bod y geiriad mewn chwech o'r saith neges e-bost a anfonwyd at yr Aelod Cabinet dros
Addysg a Sgiliau bron union yr un fath.
Mae crynodeb o'r ymatebion a gyflwynwyd i’w weld yn y siart ar y dudalen ganlynol.
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A ydych chi'n cefnogi'r cynnig hwn?
4

2
12

Cefnogi

Yn rhannol

Ddim yn cefnogi

Mae'r tabl isod yn dangos yr amryw sylwadau negyddol a’r cwestiynau a godwyd yn ystod y
cyfnod ymgynghori, ac ymateb y Cyngor i'r pwyntiau hyn. Gan fod llawer o ymatebwyr wedi
codi mwy nag un mater, mae nifer y sylwebyddion a restrir isod yn fwy na chyfanswm nifer yr
ymatebion i'r ymgynghoriad a gafwyd.
Sylw
Mae'r ddarpariaeth yn
hirsefydlog gyda
chyfleusterau rhagorol a
byddai'n golled i'r gymuned
leol

Nifer y Sylwadau
Tebyg
7

Byddai'r cynnig hwn yn
effeithio ar ysgolion eraill
gerllaw.

7

Bydd cael gwared ar
ddarpariaeth feithrin o
Kimberley yn effeithio'n
andwyol ar Ysgol Gynradd
yr Eglwys yng Nghymru
Malpas. Mae llawer o
deuluoedd o'r farn bod
pontio naturiol rhwng y
ddau.
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Mae'r pellter rhwng y ddwy
ysgol feithrin yn rhy bell.
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Ymateb y Cyngor
Mae nifer isel y disgyblion a’r diffyg
yn y gyllideb yn golygu bod rhaid i'r
model presennol o ddarpariaeth
newid. Mae nifer o ddewisiadau
amgen da iawn yn yr ardal leol,
gan gynnwys yr ysgol newydd a
fydd yn cael ei chreu trwy gyfuno’r
ddwy ysgol.
Mae'r Cyngor yn rhagweld
rhywfaint o gynnydd yn nifer y
ceisiadau am leoedd meithrin
mewn ysgolion a lleoliadau nas
cynhelir yn ardaloedd Malpas a
Betws ond mae o'r farn bod digon
o leoedd ar gael i ateb y galw hwn.
Wrth fwrw ymlaen â'r cynnig hwn,
nid oedd y Cyngor yn rhagweld
unrhyw effaith andwyol ar Ysgol
Gynradd Yr Eglwys yng Nghymru
Malpas, a dyna’i farn o hyd. Mae'r
Cyngor yn ymrwymedig i sicrhau
bod yr ysgol hon yn hyfyw a bydd
yn gweithio gyda thîm arwain yr
ysgol i sicrhau dyfodol cynaliadwy.
Mae'r pellter rhwng y ddau leoliad
wedi'i nodi. Fodd bynnag, mae
amrywiaeth o ddarpariaethau
amgen yn ardaloedd
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Mwy o dagfeydd o amgylch
Ysgol Feithrin Fairoak ar
adegau gollwng a chasglu

2

Byddai ysgol feithrin
newydd bwrpasol mewn
lleoliad canolog yn ateb
gwell i adeilad Fairoak.

1

Gallai adleoli'r Dosbarth
Cyfathrebu achosi gofid i
ddisgyblion yr effeithir
arnynt a gallai hyn effeithio
ar ansawdd y ddarpariaeth.
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Mae angen darpariaeth
ychwanegol ledled
Casnewydd ar gyfer plant
ag anghenion dysgu
ychwanegol

1

Ni ddylid adolygu'r
ddarpariaeth feithrin
bresennol yn ystod
pandemig Covid-19

2

Malpas/Betws, mewn lleoliadau a
gynhelir ac nas cynhelir.
Mae gan Ysgol Feithrin Fairoak le
ar gyfer 144 o ddisgyblion ac yn y
blynyddoedd diweddar bu dros 100
o ddisgyblion ar y gofrestr. Gan
nad yw Ysgol Feithrin Fairoak yn
llenwi ei lleoedd ar hyn o bryd, ni
fydd unrhyw ddisgyblion
ychwanegol sy'n dod o Kimberley
yn arwain at fwy o ddisgyblion nag
y mae lle yn yr adeilad ar eu cyfer.
Nid ydym yn disgwyl i dagfeydd fod
yn broblem enfawr, ond gallai'r
corff llywodraethu ystyried
amserau dechrau a gorffen
gwasgarog er mwyn helpu i leddfu
unrhyw broblemau.
Nid oes unrhyw safleoedd eraill
sy'n eiddo i'r Cyngor nac arian ar
gael i adeiladu ysgol feithrin
newydd mewn lleoliad arall.
Bydd staff sy'n cael eu cyflogi i
weithio yn y Dosbarth Cyfathrebu
ar hyn o bryd yn cael cynnig cyfle i
wneud cais am yr un swyddi ar ôl
cyfuno. Bydd hyn yn sicrhau y
bydd safon uchel yr addysg, y
gofal a'r cymorth a ddarperir ar hyn
o bryd yn parhau os caiff y
dosbarth ei adleoli i Fairoak.
Byddai'r adleoli'n digwydd ar
ddechrau'r flwyddyn academaidd
gan leihau nifer y disgyblion y bydd
yn ofynnol iddynt bontio i ysgol
newydd. Bydd unrhyw ddisgyblion
y bydd rhaid iddynt bontio yn cael
cymorth trwy'r newid gan eu
hathrawon.
Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn
ystyried cynlluniau ar gyfer
defnyddio adeilad Ysgol Feithrin
Kimberley yn y dyfodol pe bai'r
cynnig hwn yn llwyddiannus. Ceir
rhagor o wybodaeth am hyn yn
ddiweddarach yn yr adroddiad
hwn.
Ni fyddai'r cynnig, pe bai'n cael ei
gymeradwyo, yn dod i rym tan fis
Medi 2021, ac yn anffodus, ni all y
Cyngor ragweld ar hyn o bryd a
fydd y pandemig yn dal i fod yn
ffactor. Fodd bynnag, mae pob
Pennaeth wedi cael canllawiau
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Dylid osgoi diswyddiadau
gorfodol.

1

priodol ar gyfer cwblhau asesiadau
risg i alluogi ysgolion i barhau i
weithredu'n ddiogel yn ystod y
pandemig hwn.
Os bydd angen lleihau staff o
ganlyniad i'r cynnig, ymdrinnir â
hyn yn unol â Pholisi Diogelwch
Swyddi'r Cyngor. Bydd y Cyngor
yn gweithio gyda dau Gorff
Llywodraethu presennol i adleoli
unrhyw staff heb eu lleoli i swyddi
gwag eraill ledled y ddinas, naill ai
mewn ysgolion neu mewn mannau
eraill yn y Cyngor.

Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor am ddeiseb ar-lein i Achub Ysgol Feithrin Kimberley a
ddechreuwyd yn y gymuned. Roedd y ddeiseb wedi derbyn 1,283 o lofnodion ar yr adeg y
daeth yr ail gyfnod ymgynghori i ben, ond nid yw hon wedi'i chyflwyno'n ffurfiol i'r Cyngor.
Yn ystod y cyfnod ymgynghori a ail-lansiwyd, codwyd baner y tu allan i Ysgol Feithrin
Kimberley gyda’r geiriau 'SAVE OUR NURSERY!' arni. Cafodd y faner ei symud wedyn gan
na roddwyd caniatâd iddi gael ei chodi.

Ymateb Estyn
Mae’r ymateb llawn gan Estyn yn Atodiad B yr adroddiad hwn. Fodd bynnag, i grynhoi, mae'r
ymateb yn nodi’r canlynol:







Mae'r awdurdod lleol wedi nodi'n glir ei gynnig ar gyfer cyfuno Ysgol Feithrin
Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak.
Mae'r ddwy ysgol wedi bod yn gweithredu heb lenwi cryn nifer o’u lleoedd dros y
blynyddoedd diwethaf, felly mae 140 o sesiynau hanner diwrnod yn debygol o
ddarparu ar gyfer y galw presennol yn hawdd, gyda rhywfaint o gyfle i gynyddu'r
niferoedd.
Mae'r awdurdod lleol wedi ystyried yn briodol nifer o drefniadau amgen i'r rhai a nodir
yn y cynnig.
Mae'r cynnig wedi nodi goblygiadau posibl o ran llywodraethu a staffio sy'n deillio o'r
cynnig, ond nid yw'r rhain wedi'u nodi'n llawn.
Mae'r ddwy ysgol feithrin yn cael eu categoreiddio fel categori cyfrwng Saesneg ar
hyn o bryd. Nid yw'r cynnig yn ystyried anghenion cyfrwng Cymraeg yn benodol.

I gloi, mae'r ymateb yn datgan ei bod yn annhebygol y bydd cyfuno'r ysgolion hyn, ac
adleoli'r Dosbarth Cyfathrebu, yn cael effaith andwyol ar ddysgwyr ac mae safonau addysgol
yn debygol o gael eu cynnal o leiaf ar y lefel bresennol.
Mewn ymateb i'r sylwadau mewn perthynas â goblygiadau staffio ac anghenion cyfrwng
Cymraeg, ymateb y Cyngor oedd fel a ganlyn:
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Os cyfunir y ddwy ysgol feithrin, caiff corff llywodraethu newydd ei sefydlu ar gyfer yr ysgol
newydd. Bydd y corff llywodraethu hwn yn gyfrifol am bennu strwythur staffio priodol yr
ysgol newydd a gwneud y penodiadau angenrheidiol. Hyd nes y bydd y broses hon wedi'i
chwblhau, nid yw'n bosibl deall goblygiadau staffio posibl y cynnig yn llawn. Fel y nodwyd
yn y ddogfen ymgynghori, byddai'r broses hon yn cael ei chefnogi gan Bolisi Diogelwch
Swyddi'r Cyngor a swyddogion o Dîm Adnoddau Dynol y Cyngor.
Mae'r cynnig yn ymwneud â chyfuno dwy ysgol feithrin Saesneg sy'n defnyddio ac yn
addysgu'r Gymraeg yn unol â'r cwricwlwm cenedlaethol. Disgwylir i'r cynnig gael effaith
gadarnhaol neu negyddol ar argaeledd y ddarpariaeth i ddiwallu anghenion cyfrwng
Cymraeg. Fodd bynnag, penderfynwyd ar gynnig ar wahân i sefydlu ysgol gynradd cyfrwng
Cymraeg newydd ar gyfer disgyblion 3-11 oed ym mis Mehefin 2020. Bydd yr ysgol newydd
hon yn agor i ddisgyblion Meithrin a Derbyn o fis Medi 2021.

Ystyriaethau eraill
Ers lansio'r ymgynghoriad statudol ar y cynnig hwn, mae'r Cyngor wedi dyrannu cyllid i'w
ddefnyddio ar gyfer adnewyddu adeilad Meithrin Kimberley gyda'r bwriad o addasu hwn yn
ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen bwrpasol ar gyfer plant ag Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig
(ASD). Ar hyn o bryd, mae hyn yn destun astudiaeth fanwl o ddichonoldeb ac os yw'n
briodol, bydd cynnig ar wahân i ad-drefnu ysgolion yn cael ei ddatblygu maes o law.

Argymhellion
Argymhellir ceisio caniatâd i symud y cynnig hwn yn ei flaen trwy gyhoeddi hysbysiad
statudol. Caiff y penderfyniad hwn ei gyfeirio at yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau a
bydd yn mynd trwy broses ddemocrataidd gytunedig y Cyngor.

_____________________________________________________________________
Yn unol â’r Cod Trefniadaeth Ysgolion (2018), caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi’n electronig ar
wefan Cyngor Dinas Casnewydd yn www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Schoolreorganisation/School-reorganisation.aspx
I wneud cais am gopi caled (papur) o’r ddogfen hon cysylltwch â Swyddog Datblygu a Gwybodaeth
Addysg Cyngor Dinas Casnewydd trwy ffonio 01633 656656 neu e-bostio
school.reorg@newport.gov.uk
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Atodiad A
Profforma Ymateb i’r Ymgynghoriad
Mae'r ymateb hwn yn ymwneud â’r cynnig i:
 Gyfuno ysgolion meithrin Kimberley a Fairoak yn un ysgol ar safle Ysgol Feithrin Fairoak a
hynny o fis Medi 2021.
Mae eich barn chi’n bwysig. Rhannwch eich sylwadau â ni am y cynnig trwy lenwi’r holiadur hwn a’i
ddychwelyd at y Swyddog Datblygu a Gwybodaeth Addysg, Cyngor Dinas Casnewydd, Ystafell
425W, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR. Neu gallwch lenwi'r ffurflen hon ar-lein yn
www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/School-reorganisation/School-reorganisation.aspx neu ebostiwch eich ymateb i school.reorg@newport.gov.uk Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno
ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yw hanner nos ddydd Gwener 11 Medi 2020. Sylwer na
fydd ymatebion negyddol a wneir i’r ymgynghoriad hwn yn cael eu hystyried fel gwrthwynebiadau i’r
cynnig; byddant yn cael eu cofnodi fel sylwadau negyddol. Dim ond ar ôl cyhoeddi hysbysiad statudol
y gellir cofrestru gwrthwynebiadau.
1) A ydych yn cefnogi’r cynnig i:
Gyfuno ysgolion meithrin Kimberley a Fairoak yn un ysgol ar safle Fairoak.





☐



☐

☐

Defnyddiwch y blwch isod i roi sylwadau neu i esbonio pa ran o’r cynnig nad ydych yn ei
chefnogi

2) A ydych chi’n credu y bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol ar
gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg?
Cadarnhaol

☐

Negyddol

☐

Dim effaith

☐

3) Os ydych o’r farn y caiff effaith negyddol, pa gamau y gallem eu cymryd i leihau neu
osgoi hyn a gwella’r effeithiau cadarnhaol?
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4) A ydych chi’n credu y bydd y cynnig yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal?
Ydw

☐

Nac ydw

☐

Nodwch pwy ydych chi (e.e. rhiant/gofalwr plentyn sy’n mynd i ysgol feithrin leol)

Dewiswch eich grŵ p ethnig
Gwyn Prydeinig
Gwyn Gwyddelig
Unrhyw gefndir Gwyn arall (nodwch):
________________
Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig
Gwyn ac Asiaidd
Gwyn a Du Affricanaidd
Gwyn a Du Caribïaidd
Unrhyw gefndir Cymysg arall
(nodwch):________________
Asiaidd-Bangladeshaidd
Asiaidd-Indiaidd
Asiaidd-Pacistanaidd

Asiaidd-Bangladeshaidd
Asiaidd-Indiaidd
Asiaidd-Pacistanaidd
Cefndir Asiaidd arall
Du Caribïaidd
Du Affricanaidd
Unrhyw gefndir Du arall
Arabaidd
Tsieineaidd
Unrhyw grŵ p ethnig arall
(nodwch): _______________
Dewis peidio â dweud

Y Gymraeg
A ydych chi’n ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg?
Ydw
Nac ydw

Dewis peidio â dweud

Cyfrifoldebau Gofalu
A ydych chi’n gofalu am blant oedran ysgol?
Ydw
Nac ydw
Dewis peidio â dweud
A ydych chi’n gofalu am blant cyn-ysgol?
Ydw
Nac ydw
Dewis peidio â dweud
A ydych chi’n gofalu am oedolyn dibynnol neu blentyn sy’n hŷ n nag oedran ysgol?
Ydw
Nac ydw
Dewis peidio â dweud
Os hoffech gael eich hysbysu pan gyhoeddir yr adroddiad ymgynghori, nodwch eich manylion cyswllt
isod:
E-bost: __________________________________________________________________
Cyfeiriad post: _________________________________________________________
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Atodiad B
Ymateb llawn Estyn i'r cynnig
Cyflwyniad
Mae’r adroddiad hwn wedi’i baratoi gan Arolygwyr Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant
yng Nghymru.
Dan delerau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a’r Cod cysylltiedig,
mae gofyn i gynigwyr anfon dogfennau ymgynghoriad at Estyn. Fodd bynnag, nid yw Estyn
yn gorff y mae gofyn iddo weithredu yn unol â’r Cod, ac nid yw’r Ddeddf yn gosod unrhyw
ofynion statudol ar Estyn mewn perthynas â materion trefniadaeth ysgolion. Felly, fel corff yr
ymgynghorir ag ef, bydd Estyn yn cynnig eu barn dim ond ar rinweddau cyffredinol y
cynigion trefniadaeth ysgolion.
Mae Estyn wedi ystyried yr agweddau addysgol ar y cynnig ac wedi llunio’r ymateb canlynol
i’r wybodaeth a ddarperir gan y cynigiwr ac unrhyw wybodaeth bellach arall megis data
Llywodraeth Cymru a barn y Consortia Rhanbarthol sy’n darparu gwasanaethau gwella
ysgolion ar gyfer ysgolion yn y cynigion.
Crynodeb/Casgliad
Cynnig yr awdurdod lleol i gyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un
ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak o fis Medi 2021.
Nid yw’n debygol y bydd cyfuno’r ysgolion hyn, ac adleoli'r Dosbarth Cyfathrebu, yn cael
effaith andwyol ar ddysgwyr ac mae safonau addysgol yn debygol o gael eu cynnal o leiaf ar
y lefel bresennol.
Disgrifiad a manteision
Mae'r awdurdod lleol wedi nodi'n glir ei gynnig ar gyfer cyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac
Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol ar safle presennol Ysgol Feithrin Fairoak o fis Medi 2021
ac ar gyfer parhau â'r Dosbarth Cyfathrebu pwrpasol ar gyfer 16 o ddisgyblion, hefyd ar yr
un safle.
Bydd y cynnig yn darparu un ysgol feithrin annibynnol gyfunol gyda lle ar gyfer hyd at 140 o
sesiynau hanner diwrnod ar gyfer disgyblion prif ffrwd. Mae hyn yn ostyngiad o 84 o
sesiynau hanner diwrnod ar draws y ddwy ysgol bresennol. Fodd bynnag, mae'r ddwy ysgol
wedi bod yn gweithredu heb lenwi cryn nifer o’u lleoedd dros y blynyddoedd diwethaf, ac
mae amcanestyniadau'n awgrymu y byddai hyn yn parhau pe na bai unrhyw newidiadau'n
cael eu gwneud. Felly mae 140 o sesiynau hanner diwrnod yn debygol o ddarparu ar gyfer y
galw presennol yn hawdd, gyda rhywfaint o gyfle i gynyddu'r niferoedd.
Mae'r awdurdod lleol wedi ystyried yn briodol nifer o drefniadau amgen i'r rhai a nodir yn y
cynnig. Mae'n ymddangos bod rhesymeg yr awdurdod lleol dros ddiystyru pob un o'r
dewisiadau amgen hyn yn rhesymol.
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Gall y safle newydd arfaethedig ar gyfer yr ysgolion cyfunol olygu pellter teithio ychwanegol i
rai pobl sy'n defnyddio Ysgol Feithrin Kimberley ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gan nad yw
lleoedd meithrin yn cael cludiant am ddim o'r cartref i'r ysgol, ni fydd hyn yn effeithio ar y
trefniadau hynny gan awdurdodau lleol. Os yw rhieni'n dymuno dewis ysgol fwy cyfleus, mae
saith ysgol feithrin arall o fewn dwy filltir i Ysgol Feithrin Kimberlely, gyda thair yn llai na
milltir i ffwrdd. Mae gan bron pob un o'r saith ysgol hyn leoedd meithrin dros ben.
Mae'r ddwy ysgol feithrin yn cael eu categoreiddio fel categori cyfrwng Saesneg ar hyn o
bryd. Nid yw'r cynnig yn ystyried anghenion cyfrwng Cymraeg yn benodol.
Mae'r cynnig wedi nodi goblygiadau posibl o ran llywodraethu a staffio sy'n deillio o'r cynnig,
ond nid yw'r rhain wedi'u nodi'n llawn. Ymdrinnir ag unrhyw ostyngiadau staffio o ganlyniad
i'r cynnig yn unol â Pholisi Diogelwch Swyddi'r Cyngor, gan adleoli unrhyw staff heb eu lleoli
i swyddi gwag eraill ledled y ddinas, naill ai mewn ysgolion neu mewn mannau eraill yn y
Cyngor. Nid yw'r cynnig i leoli'r Dosbarth Cyfathrebu yn Fairoak yn debygol o gael unrhyw
effaith ar staffio. O dan y cynnig hwn bydd y staff arbenigol yn y Dosbarth Cyfathrebu yn
symud gyda'r ddarpariaeth, i Fairoak.
Agweddau addysgol ar y cynnig
Mae cyfuno Ysgol Feithrin Kimberley ac Ysgol Feithrin Fairoak yn un ysgol a lleoli’r Dosbarth
Cyfathrebu ar yr un safle yn annhebygol o gael effaith andwyol ar y ddarpariaeth addysgol
gyffredinol. Mae'r safonau addysgol yn debygol o gael eu cynnal o leiaf ar y lefel bresennol.
Mae'r holl ddarpariaeth feithrin yn ardal Malpas a Betws, lle mae Ysgol Feithrin Kimberley ac
Ysgol Feithrin Fairoak, wedi’i chategoreiddio’n wyrdd gan yr awdurdod lleol, ac eithrio
Kimberley sy'n felyn. Yn arolygiadau diweddaraf Estyn o'r ysgolion, dyfarnwyd perfformiad y
ddwy ysgol yn dda yn gyffredinol. Mae chwech o'r naw darparwr meithrin eraill yn ardaloedd
Malpas a Betws y nodwyd y gallai’r cynnig effeithio’n anuniongyrchol arnynt wedi cael eu
barnu’n 'dda' neu’n well ym mhob maes arolygu allweddol. Roedd Estyn o’r farn bod yr un
ysgol a gafodd ddyfarniad 'digonol' ar gyfer perfformiad a safonau wedi gwneud cynnydd da
yn y meysydd hyn.
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