COFNODION CYFARFOD
FFORWM DERBYN SIR BENFRO
A GYNHALIWYD YN OMD1, NEUADD Y SIR, HWLFFORDD
DDYDD IAU 23 TACHWEDD 2017 AM 8:30am
YN BRESENNOL: Mrs Debbie Davies (Cadeirydd)
Y Cyng. JT Davies
Y Canon Paul Mackness
Mr Paul Edwards
Mrs Susan Roberts
Miss Teleri Williams

Y Cyng. David Lloyd
Y Cyng. Alison Tudor
Y Canon Brian Witt
Mr Paul Harries
Mrs Kate Evan-Hughes

HEFYD YN BRESENNOL: Mr Huw Jones (Ysgrifennydd y Fforwm)
Mrs Mary David (Clerc Cofnodion)
GWEITHREDU

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan: Mrs M Brown
Yn absennol: Mr P Williams

2. Aelodaeth y Fforwm Derbyn
Estynnodd Mr Huw Jones groeso i’r aelodau newydd, a chadarnhaodd yr
aelodaeth gyfredol a’r hyn a gynrychiolid.
Eglurwyd bod un lle gwag ar gyfer Rhiant-lywodraethwr.

3. Penodi Cadeirydd
Etholwyd Mrs Debbie Davies yn Gadeirydd y Fforwm am ddwy flynedd, tan
y cyfarfod cyntaf ar ôl 30 Tachwedd 2019.

4. Penodi Is-gadeirydd
Etholwyd Mr Paul Edwards yn Is-gadeirydd y Fforwm am ddwy flynedd, tan
y cyfarfod cyntaf ar ôl 30 Tachwedd 2019.
5. Cofnodion y cyfarfod diwethaf
Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod Fforwm Derbyn Sir Benfro a gynhaliwyd
ar 15 Mehefin 2017 a llofnodwyd eu bod yn gywir.
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6. Materion yn codi
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Plant ac Ysgolion y derbyniwyd enwebiadau
yng nghyfarfodydd y Penaethiaid ac estynnodd groeso i’r cynrychiolwyr
newydd.
Cadarnhaodd yr Ysgrifennydd mai dim ond ar-lein y cyhoeddir y llyfryn
Gwybodaeth i Rieni mwyach (y byddai copïau papur ar gael i’r sawl fyddai’n
gofyn amdanynt), a bod trafodaethau ar waith gyda thîm y we i’w wneud yn
hawdd ei ddefnyddio, ond na fyddai modd darparu llyfryn cwbl ryngweithiol.
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr ei bod wedi siarad â’r Adran Dai.
Byddid yn trafod olrhain apeliadau yn ystod eitem 8.
Yr oeddid wedi cysylltu â’r Ysgolion Uwchradd er mwyn cadarnhau y dylent
gynnwys eitem ynghylch derbyniadau i’r 6ed Dosbarth ym mhrosbectws yr
ysgol.

7. Y wybodaeth ddiweddaraf am drosglwyddiadau uwchradd ar gyfer
Medi 2017
Yr oedd adroddiad wedi ei gynnwys yn y papurau ar gyfer y cyfarfod.
Cafwyd adroddiad llafar gan y Swyddog Derbyniadau am y broses
Trosglwyddo Uwchradd.
8. Adroddiad am apeliadau derbyn – Patrymau o ran Apeliadau
Yr oedd adroddiad wedi ei gynnwys yn y papurau ar gyfer y cyfarfod.
Cafwyd adroddiad llafar gan yr Ysgrifennydd ynghylch yr apeliadau; yr oedd
6 apêl wedi bod yn ystod y flwyddyn gyfredol (o Fedi 17 tan Hydref 17) ac yr
oedd y 3 apêl ddiwethaf wedi bod yn aflwyddiannus i’r apelydd. Bu’r
aelodau’n trafod y tueddiad a’r materion ynghylch rhai ysgolion. Rhoddodd
Debbie Davies wybod i’r panel ei bod hi wedi mynd i gyfarfod o’r Panel
Apeliadau. Ychwanegodd fod hynny wedi bod yn fuddiol iawn a’i bod hi
bellach yn sylweddoli cymaint o waith oedd ynghlwm wrth drefnu cyfarfod
apeliadau a bod yr holl broses apelio yn anodd i’r apelydd, i’r panel ac i’r tîm
derbyniadau.

9. Adroddiad drafft 2016-17 y Fforwm Derbyn, ar gyfer ei gymeradwyo
Cawsai aelodau’r Fforwm gopïau o’r fersiwn drafft o Adroddiad Blynyddol y
Fforwm Derbyn am 2016-17.
Rhoddwyd gwybod i’r Aelodau fod un newid sef y dylai’r cyfeiriad fod at y
Canon Mackness yn hytrach na’r Parch. Mackness.
PENDERFYNWYD: cymeradwyo’r adroddiad a’i gyflwyno i Lywodraeth
Cymru erbyn 30ain Tachwedd yn unol â’r rheoliadau.
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10. Meini Prawf Gordanysgrifio + Derbyniadau Ar-lein
Rhoddodd y Swyddog Derbyniadau wybod i’r aelodau fod y System Rheoli
Ysgolion (Canolfan Athrawon) newydd wedi ei rhoi ar waith, a bod y tîm
derbyniadau wedi bod yn defnyddio’r Ganolfan Athrawon a’r drefn
derbyniadau ar-lein ers dechrau Medi 17. O safbwynt derbyniadau yr oedd
y Ganolfan Athrawon yn gweithio’n dda, o’i chymharu â’n hen ffordd o
weithio drwy ddefnyddio nifer o daenlenni. Gellid cadw unrhyw wybodaeth
ychwanegol gyda manylion y disgybl. Bellach yr oedd yr holl drafodion ar un
system, yr oedd rhieni’n cael gwybodaeth ac yn cael cadarnhad drwy
gyfrwng e-bost, ac yr oedd lleihad sylweddol wedi bod o ran ein llwyth
gwaith, o ran defnyddio papur ac o ran postio. Yr oedd ysgolion yn gallu
cyrchu gwybodaeth a manylion ynghylch niferoedd derbyn yn y dyfodol.
Eglurwyd bod mân drafferthion wedi bod wrth roi’r system ar waith, a
dywedwyd ein bod yn cydweithio â Cheredigion, a’r ddwy sir arall, i
ddiweddaru’r ffurflen ar-lein ac i ddiwygio elfennau o’r Ganolfan Athrawon.
Bu’r aelodau’n trafod defnyddio’r ffurflen ar-lein, a chadarnhaodd y
Swyddog Derbyniadau fod systemau ar waith ar gyfer unrhyw un nad oedd
yn gallu llenwi ffurflen ar-lein; gellid anfon ffurflen bapur neu gallai rhieni
ofyn am gymorth i lenwi’r ffurflen gan yr ysgolion neu’r tîm derbyniadau.
Dywedodd yr ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir fod rhieni, yn eu hadborth,
wedi dweud nad oedd cyfeiriad o gwbl ar y ffurflen at Feini Prawf Ysgolion
Ffydd – Dywedodd y Swyddog Derbyniadau fod y mater hwn yn hysbys a
hefyd ein bod yn cydweithio â Cheredigion i unioni’r diffyg hwn.
Cadarnhaodd cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru fod yr holl ysgolion
gwirfoddol a gynorthwyir wedi datgan, yn eu nodiadau cyfarwyddyd, y dylid
gwneud yr holl geisiadau ar-lein.
11. Yr eitemau i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf
1.
2.

Trosglwyddiadau ynghanol y tymor – blynyddoedd 10 + 11
Patrymau Addysg Ddewisol yn y Cartref

Gofynnodd yr aelodau am i unrhyw newidiadau o ran Dalgylchoedd neu
faterion Cludiant mewn perthynas â derbyniadau gael eu cynnwys ar yr
agendâu, fel y bo’n briodol.
12. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Cynhelir cyfarfod nesaf y Fforwm yn Hwlffordd ddydd Iau 14eg Mehefin 2018
am 8.30am.

Daeth y cyfarfod i ben am 9am.

Llofnodwyd bod y cofnodion yn gywir ______________________________
Cadeirydd y Fforwm Derbyn
Y dyddiad _____________________________
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