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Disgrifiad o'r gwasanaeth 

Mae Meithrinfa Ddydd Abacus yn gweithredu mewn adeilad mawr ac iddo dri llawr yn 

Uplands, Abertawe. Gallant ddarparu gofal dydd llawn ar gyfer hyd at 43 o blant, hyd at 12 

oed.  Maen nhw ar agor rhwng 7.30am a 6pm, ddydd Llun i ddydd Gwener. Yr unigolyn 

cyfrifol yw Heather Hughes, a'r person â gofal yw Eve Williams.  Darperir y gofal yn 

ddwyieithog. 

 

Crynodeb o'n canfyddiadau 

 

1. Asesiad cyffredinol 

Gwnaethom ni, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) 

ganfod fod angen diweddaru elfen fechan o'r arweinyddiaeth a'r rheolaeth er mwyn 

sicrhau bod y cofnodion presenoldeb ar gyfer plant a staff yn glir. Mae angen i'r 

arweinydd sicrhau bod y person â gofal yn ychwanegol ac nad yw'n cael ei chyfrif yn 

rhan o'r gymhareb staff:plant.   

 

2. Gwelliannau 

Anfonwyd datganiad o ddiben diweddaredig a'r adroddiad adolygu ansawdd gofal 

cyfredol at AGGCC fel rhan o Ran 2 o'r Datganiad Hunanasesu Gwasanaeth. 

Dywedodd y person â gofal wrthym ei bod ar hyn o bryd yn gweithio ar roi 

argymelliadau’r arolygiad blaenorol ar waith.   

 

3. Gofynion ac argymhellion 

Gwnaethom argymell y canlynol: 

 bod arweinwyr yn diweddaru cofrestri dyddiol i gynnwys mwy o golofnau ar 

gyfer llofnodi i mewn ac allan drwy gydol y diwrnod;  

 bod staff a'r plant yn cael eu cofrestru ar yr un daflen ar gyfer pob ystod 

oedran/ystafell o fewn y feithrinfa; a 

 bod arweinwyr yn hysbysu AGGCC ynghylch unrhyw newidiadau o ran staffio. 

 

 



 

 
   

1.  Llesiant 

Crynodeb 

Ni wnaeth yr arolygiad hwn ganolbwyntio ar lesiant ar yr achlysur hwn am mai ffocws yr 

arolygiad oedd materion a nodwyd mewn pryder ac am ein bod wedi cynnal arolygiad llawn 

yn ystod 22 Chwefror a 1 Mawrth 2017.  Ystyrir y thema hon mewn arolygiadau yn y 

dyfodol. 

 



 

 
   

2. Gofal a Datblygiad 

Crynodeb 

Ni wnaeth yr arolygiad hwn ganolbwyntio ar ofal a datblygiad ar yr achlysur hwn am mai 

ffocws yr arolygiad oedd materion a nodwyd mewn pryder ac am ein bod wedi cynnal 

arolygiad llawn yn ystod 22 Chwefror a 1 Mawrth 2017.  Ystyrir y thema hon mewn 

arolygiadau yn y dyfodol. 

 



 

 
   

3. Yr Amgylchedd 

Crynodeb 

Ni wnaeth yr arolygiad hwn ganolbwyntio ar yr amgylchedd ar yr achlysur hwn am mai 

ffocws yr arolygiad oedd materion a nodwyd mewn pryder ac am ein bod wedi cynnal 

arolygiad llawn yn ystod 22 Chwefror a 1 Mawrth 2017.  Ystyrir y thema hon mewn 

arolygiadau yn y dyfodol. 

 



 

 
   

4. Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Crynodeb 

Canfuom fod ansawdd yr arweinyddiaeth a rheolaeth yn ddigonol yn y feithrinfa. Mae angen 

talu sylw i'r dogfennau a ddefnyddir i gadw cofnodion yn ogystal â sicrhau bod cymarebau 

staff i blant yn cael eu cynnal ar bob adeg, gan gynnwys bod y rheolwr yn ychwanegol.  

Canfuom fod y gwasanaeth yn bodloni cymarebau staff a phlant ond bod salwch ymhlith 

staff wedi arwain at rywfaint o ddiwrnodau lle nad oedd ganddynt hyblygrwydd a lle'r oedd 

yn rhaid i'r person â gofal helpu ar lawr y feithrinfa.  Roedd cofnodion presenoldeb yn cael 

eu cynnal ond nid oeddent yn dangos yn glir pwy oedd yn bresennol yn y feithrinfa ar 

unrhyw adeg benodol oherwydd bod y plant a'r staff yn gadael i fynd i’r ysgol ac yna'n 

dychwelyd.  

 

Ein canfyddiadau 

4.1 Pa mor effeithiol yw'r arweinyddiaeth? 

Ni wnaeth yr arolygiad hwn ganolbwyntio ar effeithiolrwydd yr arweinyddiaeth ar yr achlysur 

hwn am mai ffocws yr arolygiad oedd materion a nodwyd mewn pryder ac am ein bod wedi 

cynnal arolygiad llawn yn ystod 22 Chwefror a 1 Mawrth 2017.  Ystyrir y thema hon mewn 

arolygiadau yn y dyfodol. 

 
4.2 Pa mor effeithiol yw'r gwaith o hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer gwella? 

Ni wnaeth yr arolygiad hwn ganolbwyntio ar y gwaith o hunanwerthuso a chynllunio ar gyfer 

gwella ar yr achlysur hwn am mai ffocws yr arolygiad oedd materion a nodwyd mewn 

pryder ac am ein bod wedi cynnal arolygiad llawn yn ystod 22 Chwefror a 1 Mawrth 2017.  

Ystyrir y thema hon mewn arolygiadau yn y dyfodol. 

 

4.3 Pa mor effeithiol mae ymarferwyr, y staff ac adnoddau eraill yn cael eu rheoli? 

Nid yw'r arweinydd bob amser yn sicrhau nad yw'r rheolwr yn cael ei chynnwys yn y 

gymhareb oedolyn: plant.  

Gwnaethom wirio sampl o gofrestri staff a phlant a gweld bod y gwasanaeth yn bodloni'r 

cymarebau; fodd bynnag, nid oedd y rheolwr yn cael ei chyfrif fel aelod o staff ychwanegol, 

yn unol â'r hyn sy'n ofynnol, yn ystod un o’r dyddiau hyn. Gwnaethom drafod y cofrestri â'r 

person â gofal a dywedodd wrthym fod cryn dipyn o staff yn absennol yn ystod y diwrnod 

hwnnw oherwydd salwch. Roedd hi wedi ceisio trefnu mwy o staff ar y diwrnod hwnnw gan 

ddefnyddio eu staff cronfa ond nid oedd neb ar gael. Edrychom ar gofrestri ychwanegol ar 

gyfer y plant a'r staff ac, oherwydd bod y system o ran llofnodi staff a phlant i mewn ac allan 

yn ystod y diwrnod, a oedd yn cynnwys plant yn mynychu apwyntiadau a staff yn gadael er 

mwyn casglu plant o'r ysgol, yn aneglur, nid oeddem yn gallu gwirio a oedd y gymhareb 

staff i blant yn gywir ar bob adeg.  



 

 
   

 

Nid yw'r arweinwyr bob amser yn rheoli’r defnydd o staff yn ddigonol i fodloni anghenion y 

plant yn eu gofal. 

 

4.4 Pa mor effeithiol yw partneriaethau? 

Ni wnaeth yr arolygiad hwn ganolbwyntio ar effeithiolrwydd partneriaethau ar yr achlysur 

hwn am mai ffocws yr arolygiad oedd materion a nodwyd mewn pryder ac am ein bod wedi 

cynnal arolygiad llawn yn ystod 22 Chwefror a 1 Mawrth 2017.  Ystyrir y thema hon mewn 

arolygiadau yn y dyfodol. 

 



 

 
   

5. Gwelliannau y mae angen eu gwneud ac a argymhellir yn dilyn yr 

arolygiad hwn 

 

5.1 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd mewn arolygiadau blaenorol 

Dim 

5.2 Meysydd o ddiffyg cydymffurfio a nodwyd yn yr arolygiad hwn 

Dim 

5.3 Argymhellion ar gyfer gwella 

Gwnaethom argymell y canlynol: 

 bod arweinwyr yn diweddaru'r cofrestri dyddiol er mwyn cynnwys mwy o 

golofnau ar gyfer llofnodi i mewn ac allan drwy gydol y dydd; 

 bod staff a phlant yn cael eu cofrestru ar yr un daflen ar gyfer pob ystod 

oedran/ystafell yn y feithrinfa; a 

 bod arweinwyr yn hysbysu AGGCC am unrhyw newidiadau i'r staff. 

 



 

 
   

6. Sut y gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn 

Roedd hwn yn arolygiad â phwyslais penodol a gynhaliwyd oherwydd bod AGGCC wedi 

derbyn pryder yn ymwneud â’r cymarebau oedolion i blant a methiant y feithrinfa i ddilyn yr 

argymelliadau a wnaed gan AGGCC yn yr arolygiad blaenorol.  Gwnaeth dau arolygydd 

ymgymryd ag ymweliad dirybudd â'r gwasanaeth ar 1 Awst 2017 a hynny am un awr a 50 o 

funudau. 

 Gwnaethom edrych ar sampl o ddogfennau, a oedd yn cynnwys cofrestri staff a 

phlant a rotas staff. 

 Gwnaethom siarad â'r person â gofal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceir gwybodaeth bellach am yr hyn yr ydym yn ei wneud ar ein gwefan www.aggcc.org.uk  

 

http://www.aggcc.org.uk/


 

 
 

Ynglŷn â'r gwasanaeth  

Y math o ofal a ddarperir 
 
 

Gofal dydd plant 
Gofal dydd llawn 

Unigolyn cyfrifol Heather Hughes 
 

Person â gofal Kate Osborne 
 

Uchafswm y lleoedd a gofrestrwyd 
 
 

43 

Ystod oedran y plant 
 
 

Geni hyd at 12 oed 

Oriau agor 
 
 

7.30am – 6pm, dydd Llun – dydd Gwener 

Iaith weithredol y gwasanaeth 
 
 

Y ddwy iaith 

Dyddiad arolygiad blaenorol AGGCC 
 
 

22 Chwefror 2017 

Dyddiad yr ymweliad arolygu hwn 
 
 

1 Awst 2017 

Ydy hwn yn wasanaeth Dechrau’n 
Deg? 
 
 

Nac ydy 

Ydy'r gwasanaeth yn darparu addysg y 
Blynyddoedd Cynnar ar gyfer plant tair 
a phedair oed? 

Ydy 

Ydy’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cynnig gweithredol y Gymraeg? 
 

Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio tuag at ddarparu 
cynnig gweithredol y Gymraeg ac mae'n bwriadu 
datblygu'n wasanaeth dwyieithog. 

Gwybodaeth ychwanegol: 

 
 
 

 
 
 


