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Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 

 

 

 

Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 
Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Arolygu a Gwybodaeth ar 

gyfer Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2010 
Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 

 

Adroddiad Arolygu 
 

Ffrindiau Bach Yr Eos 
 

Ysgol Llwyn Yr Eos 
Penparcau 

Aberystwyth 
SY23 1SH 

 

 
Math o Arolygiad – Â phwyslais penodol 

Dyddiad(au) yr arolygiad – Dydd Gwener, 20 Tachwedd 2015 
Dyddiad cyhoeddi – Dydd Gwener, 19 Chwefror 2016  
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Crynodeb 

Ynglŷn â’r gwasanaeth

Cofrestrwyd Ffrindiau Bach yr Eos yn 2008 i ddarparu gofal dydd llawn trwy gyfrwng y 
Gymraeg i hyd at ugain o blant o dan wyth oed ar unrhyw un adeg.  Maent yn rhan o’r 
gwasanaeth Dechrau Deg ac felly dwy flwydd oed yw oedran mwyafrif y plant sy’n 
mynychu.  Lleolir y feithrinfa mewn adeilad pwrpasol ar dir campws Ysgol Llwyn yr Eos ar 
gyrion Aberystwyth.  Mae’r feithrinfa yn rhan o  nifer o gynlluniau cenedlaethol gan 
gynnwys y Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy a Chynllun Gwên.  Maent hefyd wedi 
ennill dyfarniad ansawdd cenedlaethol.   
 
Gwenllian Lansdown Davies, Dona Lewis a Heather Davies-Rollinson yw’r unigolion 
cyfrifol ar ran y cwmni, Mudiad Meithrin,  a Debbie Benjamin yw’r person â gofal. 

 

Pa fath o arolygiad a gynhaliwyd?

Roedd hwn yn arolygiad dirybudd wedi’i gynllunio a oedd yn edrych ar thema ansawdd 
bywyd yn unig ac fe’i cynhaliwyd ar fore Gwener, yr ugeinfed o Dachwedd 2015.  Roedd 
pymtheg o blant, y person â gofal, pedair aelod o staff ac un fyfyrwraig yn bresennol yn 
ystod yr ymweliad. 
 
Defnyddiwyd y dulliau arolygu canlynol:- 
 

 Siarad â’r plant  

 Siarad â’r person â gofal a’r cynorthwywyr  

 Arsylwi’r amgylchedd a’r ymadweithio rhwng y staff a’r plant  

 Edrych ar rai dogfennau ar lawr y feithrinfa. 
 

Hefyd, arsylwyd dau blentyn yn chwarae gan ddefnyddio’r Fframwaith Arolygu Arsylwadau 
Byr (SOFI 2). Mae’r offeryn SOFI 2 yn galluogi arolygwyr i arsylwi a chofnodi bywyd o 
safbwynt y plentyn – sut mae’n treulio ei amser, ei weithgareddau, sut mae’n ymadweithio 
ag eraill a’r math o gymorth y mae’n ei gael.    

 

Beth mae’r gwasanaeth yn ei wneud yn dda?

 Mae pob aelod o staff yn meddu ar gymwysterau gofal plant lefel 3 a sawl un wedi 
cyrraedd lefel 5. 

 Mae gan bob aelod staff dystysgrifau cymorth cyntaf, hylendid bwyd ac amddiffyn plant 
cyfredol a dilys. 

 Mae’r lleoliad yn hybu iechyd y plant trwy’u hymwneud â’r Cynlluniau Gwên a Chyn-
Ysgol Iach a Chynaliadwy. 

 Mae’r lleoliad wedi ennill dyfarniad ansawdd cenedlaethol.   

 Mae’r lleoliad yn rhannu gwybodaeth yn effeithiol gyda rhieni trwy gyfrwng 
dyddiaduron, llythyron a chyfarfodydd.  

 Mae staff yn cyd-weithio yn agos gydag asiantaethau eraill gan gynnwys ysgolion ac 
awdurdod iechyd er mwyn darparu’r gwasanaeth orau i’r plant.    

Beth sydd wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf?

Mae’r lleoliad yn cynnal eu safonau uchel. 
Mae’r lleoliad yn cynnig un diwrnod anniben yn wythnosol sy’n cynnwys coginio. 
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Maent yn cyflwyno arddull newydd o gyflwyno symud ac ymarfer i’r plant sef Jabadao. 
Maent yn defnyddio ffurflenni asesu Dechrau’n Deg i fonitro ansawdd y gofal.  
 
Beth sydd angen ei wneud i wella’r gwasanaeth?

Ni nodwyd unrhyw achos o ddiffyg cydymffurfiad. 
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Ansawdd Bywyd 

Gwelsom ni, yr Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru  (AGGCC), fod 
y plant sy’n mynychu’r feithrinfa’n mwynhau amrywiaeth dda o brofiadau chwarae sy’n 
cyfrannu at eu datblygiad emosiynol, corfforol, cymdeithasol, ieithyddol a chreadigol.  
Mae’r gofal yn addfwyn ac mae’n hyrwyddo’r ymdeimlad o ddiogelwch, hunanwerth, 
annibyniaeth a hyder i blant mewn amgylchedd ysgogol.  Rhoddir pwyslais arbennig ar 
ddatblygiad iaith a lleferydd y plant sy’n mynychu.   
 
Mae anghenion unigol y plant yn cael eu diwallu a’u lles yn cael eu hybu oherwydd bod 
staff yn adnabod y plant dan eu gofal yn dda iawn.  Casglwyd gwybodaeth berthnasol am 
y plant cyn iddynt ddechrau trwy gyfrwng sgyrsiau gyda’r rhieni yn ystod ymweliadau 
ymsefydlu a thrwy’r ffurflenni cofrestru.  Penodwyd gweithwyr allweddol ar gyfer pob 
plentyn a chofnodwyd datblygiad y plant   Dilynai’r staff raglenni iaith a lleferydd ar gyfer 
rhai o’r plant a chyd weithient yn agos gyda rhieni a staff o’r Awdurdod Iechyd.  Cyflwynai 
staff yr iaith Gymraeg yn effeithiol gan ddefnyddio caneuon ac ail adrodd patrymau syml.  
Yn ystod y sesiwn canu ar ddiwedd y bore defnyddiwyd lluniau o’r gwahanol anifeiliaid ac 
anogwyd y plant i ddefnyddio bach, mawr ac i enwi lliwiau.  .      
 
Mae’r plant yn cael eu hysgogi gan eu bod yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau 
chwarae a gwelwyd tystiolaeth niferus o’u gwaith creadigol.  Bu’r plant yn hynod brysur 
yn ystod ein hymweliad gyda gweithgareddau a arweiniwyd gan y staff yn ogystal â 
chwarae hunan-gyfeiriedig.  Cyflwynir diwylliannau eraill i’r plant a gwelsom y potiau clai 
canhwyllau a oeddynt wedi bod yn gwneud i ddathlu Diwali.  Roedd dewis arbennig o 
adnoddau a theganau ar gael a’r plant yn symud yn hyderus o un ardal chwarae i’r llall.  
Gan fod yr adnoddau yn cael eu storio ar lefel isel ac mewn bocsys wedi labelu roedd y 
plant yn gallu helpu’u hunain i’r teganau.  Hyrwydda’r staff annibyniaeth y plant.  Er 
enghraifft anogwyd y plant i adnabod eu henwau a hwy oedd yn gyfrifol am glirio’u llestri 
ar ôl gorffen eu byrbryd a golchi’u brwsys dannedd.    
 
Canfuom fod y plant wedi magu perthynas gadarnhaol gyda’r staff a’r plant eraill.  Roedd 
y plant yn fywiog, yn llawn cynnwrf ac yn hyderus iawn wrth iddynt sgwrsio a chwarae.  
Eisteddai’r staff gyda’r plant ac roedd yr awyrgylch yn hamddenol, hapus a chadarnhaol.  
Gwelsom y plant yn mynd at y staff am sgwrs, cymorth neu jyst magad.  Roedd y staff yn 
ymateb yn gyflym a sensitif i blant a oedd yn drist neu yn flinedig.  Dangosodd ein 
harsylwi SOFI bod y staff yn siarad yn gyson gyda’r plant ac yn dangos gwir ddiddordeb 
yn yr hyn roeddynt yn gwneud a dweud.  Gwelwyd sawl enghraifft o’r plant yn chwarae 
cuddio gyda’r plant a llawer o chwerthin a thynnu coes wrth iddynt chwilio am ei gilydd.   
 
Mae’r plant yn cael eu hannog a’u cefnogi i fod yn heini ac yn iach yn gorfforol gan fod y 
feithrinfa yn cynnig byr brydau a bwydydd  iach ac yn rhoi pwyslais ar chwarae tu fas a 
chadw’n heini.  Mae ardal allanol da iawn gan y feithrinfa.   Canfuom fod safonau 
hylendid a glanweithdra’r feithrinfa yn uchel iawn.  Gwelsom y staff a’r plant yn golchi 
dwylo yn rheolaidd a diheintiwyd y byrddau cyn bwyta bwyd.  
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Ansawdd Staffio 

Yn yr arolygiad hwn, canolbwyntiwyd ar brofiad y plant sy’n defnyddio’r gwasanaeth ac 
ansawdd bywyd yn y feithrinfa.  Ni thybiwyd bod angen edrych ar ansawdd y staffio y tro 
hwn, oherwydd roedd y staff yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau plant priodol.  
Roedd nifer ohonynt yn dal cymwysterau lefel 3 a sawl un wedi ennill lefel 5.  Canfuom 
fod y staff i gyd yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf, hylendid bwyd ac amddiffyn 
plant.  Anogwyd staff i fynychu hyfforddiant pellach a chanfuom fod rhai wedi bod ar 
hyfforddiant ymarfer a symud gyda’r plant a hyfforddiant iaith a lleferydd Elkan.  
Gwelsom fod y staff a oedd yn bresennol yn ystod yr arolygiad yn sgwrsio’n annwyl a 
chadarnhaol gyda’r plant.  Roeddynt yn fodelau rôl da iawn i’r plant ac wedi creu 
awyrgylch cartrefol, ysgogol a charedig. 
 
Fodd bynnag, ystyrir y thema hon yn fanylach yn ystod arolygiadau yn y dyfodol. 
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Ansawdd Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Yn yr arolygiad hwn, canolbwyntiwyd ar brofiad y plant sy’n defnyddio’r gwasanaeth ac 
ansawdd bywyd yn y feithrinfa.  Ni thybiwyd bod angen edrych ar ansawdd 
arweinyddiaeth a rheolaeth y tro hwn, oherwydd ni nodwyd unrhyw ddiffyg cydymffurfio 
yn yr arolygiad diwethaf.  Mae’r feithrinfa yn cael ei rheoli ac arwain yn effeithiol iawn.  
Roedd yr holl ddogfennau a welsom yn ystod yr ymweliad yn gywir a chymen iawn.  
Edrychwyd ar un ffeil staff a gweld bod yr unigolion cyfrifol wedi dilyn rheoliadau wrth 
recriwtio staff.  Roeddynt yn defnyddio dogfen asesu Dechrau’n Deg i fonitro ansawdd y 
gofal ac wedi llunio cynllun gweithredu.  Roedd rhieni wedi ymateb yn gadarnhaol yn yr 
holiaduron a sawl un wedi cyfeirio’n bositif at ddatblygiad eu plant.   
 
Fodd bynnag, ystyrir y thema hon yn fanylach yn ystod arolygiadau yn y dyfodol. 
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Ansawdd yr Amgylchedd 

Yn yr arolygiad hwn, canolbwyntiwyd ar brofiad y plant sy’n defnyddio’r gwasanaeth ac 
ansawdd bywyd yn y feithrinfa.  Ni thybiwyd bod angen edrych ar ansawdd yr 
amgylchedd y tro hwn, oherwydd nodwyd bod y safle yn cael ei gynnal a’i gadw’n dda a 
ni chanfuwyd unrhyw broblemau ynglŷn ag iechyd a diogelwch yn ystod yr ymweliad.  
Gwelsom fod y lluniau, gwaith crefft ac arddangosfeydd yn creu amgylchedd lliwgar, 
croesawgar ac ysgogol ac roedd digonedd o deganau a chyfarpar o safon uchel ar gael 
i’r plant.  Mae ardal allanol arbennig gan y feithrinfa. 
 
Fodd bynnag, ystyrir y thema hon yn fanylach yn ystod arolygiadau yn y dyfodol.  
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Sut yr ydym yn arolygu gwasanaethau ac yn hysbysu am y 
canlyniadau 

Rydym yn cynnal dau fath o arolygiad; sylfaenol a chyda phwyslais penodol. Mae’r ddau 
yn ystyried profiad pobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau 
 

 Mae arolygiadau sylfaenol yn asesu a oes cyfiawnhad i gofrestriad gwasanaeth ac a 
yw amodau’r cofrestriad yn briodol. Ar gyfer y rhan fwyaf o’r gwasanaethau, rydym yn 
cynnal yr arolygiadau hyn bob tair blynedd. Mae gwarchodwyr plant cofrestredig, gofal 
y tu allan i’r ysgol, gofal sesiynol, meithrinfeydd a darpariaethau mynediad agored, ar y 
llaw arall, yn derbyn arolygiad bob pedair blynedd.  

 

 Ar adeg yr arolygiadau hyn, byddwn yn sicrhau bod gan y gwasanaeth Ddatganiad o 
Ddiben eglur ac effeithiol a bod y gwasanaeth yn cyflawni’r ymrwymiadau a nodir yn ei 
Ddatganiad o Ddiben. Wrth asesu a oes cyfiawnhad i gofrestriad bydd yr arolygwyr yn 
sicrhau bod y gwasanaeth yn gallu dangos hanes o gydymffurfio â’r rheoliadau.  

 

 Bydd arolygiadau sydd â phwyslais penodol yn ystyried profiad pobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau, a byddwn yn edrych a yw’r lleoliad yn cydymffurfio â’r rheoliadau pan 
nodwyd canlyniadau gwael ar gyfer y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau. Rydym yn 
cynnal yr arolygiadau hyn rhwng arolygiadau sylfaenol. Bydd arolygiadau sydd â 
phwyslais penodol bob amser yn ystyried ansawdd bywyd pobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau a byddant o bosibl yn edrych ar feysydd eraill.  

 
Gellid trefnu arolygiadau sylfaenol a rhai sydd â phwyslais penodol fel rhan o’r amserlen, 
neu eu cynnal mewn ymateb i bryderon. 
 
Mae arolygwyr yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i gasglu gwybodaeth yn ystod 
arolygiadau. Gallai’r rhain gynnwys; 
 

 Siarad â phobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau a’u cynrychiolwyr 

 Siarad â’r staff a’r rheolwr 

 Edrych ar ddogfennau 

 Arsylwi’r amgylchedd a’r ymadweithio rhwng y staff a’r bobl  

 Edrych ar y sylwadau a nodwyd mewn holiaduron a ddychwelwyd gan bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau, y staff a gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol 

 
Rydym yn arolygu ac yn hysbysu ynglŷn â’n canfyddiadau dan ‘Themâu Ansawdd’. Cyfeirir 
at y rhai hynny sy’n berthnasol i bob math o wasanaeth yn ein hadroddiadau arolygu. 
 
Ceir gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â’r hyn yr ydym yn ei wneud yn ein taflen ‘Gwella 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru’. Gallwch lawrlwytho hon o’n gwefan 
neu ffonio swyddfa ranbarthol leol AGGCC i ofyn i ni anfon copi atoch. 
 

 


