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Teitl yr adroddiad: 

 

Cynnwys rhieni: Cyfathrebu rhwng ysgolion a rhieni plant oedran ysgol 

 

Manylion yr adroddiad: 

 

Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan Gyfarwyddiaeth Addysg Llywodraeth 

Cymru er mwyn deall mwy am hoff ddulliau cyfathrebu’r rhieni, a sut mae 

ysgolion yn ceisio gwella eu dulliau cyfathrebu cyfredol.  

 

Mae’r adroddiad yn adolygu pa mor effeithiol mae ysgolion yn cyfathrebu â 

rhieni plant oedran ysgol ac yn ystyried safbwyntiau’r rhieni am y dulliau a 

ddefnyddiwyd gan ysgolion. Mae hefyd yn cynnwys astudiaethau achos o 

ymarfer nodedig ac arloesol a welodd yr arolygwyr.      

 

Crynodeb o’r prif ganfyddiadau: 

 

Mae bron pob ysgol yn meithrin perthynas adeiladol ag ystod eang o 

bartneriaid, ac mae llawer o ysgolion yn mabwysiadu ystod gynhwysfawr 

gynyddol o strategaethau i gyfathrebu â rhieni. Fodd bynnag, dim ond ychydig 

o ysgolion sy’n mynd ati i ymgynghori â rhieni i nodi eu dulliau cyfathrebu 

dewisol.  

 

Mae mwyafrif o ysgolion yn defnyddio negeseuon testun a llwyfannau 

cyfryngau cymdeithasol i roi gwybodaeth i rieni am ddigwyddiadau’r ysgol.  

Mae rhai’n defnyddio ystod o sianeli cyfathrebu digidol (apiau fel arfer) i 

ddatblygu deialog ddwy ffordd werthfawr â’r ysgol. Mae rhieni plant ysgolion 

cynradd yn derbyn cryn dipyn mwy o negeseuon gan ysgol eu plentyn na 

rhieni plant a phobl ifanc mewn ysgolion uwchradd. 

Yn rhy aml, mae ysgolion yn cyfathrebu â’r mamau yn unig a gall hyn eithrio 

tadau yn anfwriadol. Ychydig iawn o ysgolion sydd wedi mabwysiadu 

strategaethau llwyddiannus i annog tadau i gymryd rhan agosach yn addysg 

eu plant.  

 

Ar y cyfan, mae ysgolion wedi gallu elwa ar ychydig iawn o gymorth allanol ar 

gyfer eu dulliau ymgysylltu â rhieni – yn enwedig sut i greu a rheoli eu cyfrifon 

cyfryngau cymdeithasol.  O ganlyniad, nid yw pob ysgol yn gwybod sut i 

ddefnyddio’r rhain a llwyfannau digidol eraill yn ddigon da ac nid oes ganddynt 

brotocolau clir ar waith i ddiogelu lles staff a disgyblion yn hyderus wrth eu 

defnyddio.  

 

Yn gyffredinol, mae’n well gan rieni dderbyn gwybodaeth am gryfderau 

penodol eu plentyn, a’r meysydd i’w datblygu, yn hytrach nag un sy’n cyflwyno 

gwybodaeth gwricwlaidd generig yn unig.  Mewn gormod o ysgolion, mae 
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adroddiadau yn bennaf yn disgrifio’r hyn sy’n cael ei addysgu mewn gwersi, 

yn hytrach na pha mor dda y mae pob plentyn wedi datblygu ei fedrau.  

Mae llawer o rieni’n gwybod beth yw’r broses ar gyfer codi pryderon yn ysgol 

eu plentyn, ond nid yw tua hanner y rhieni yn ei chael yn hawdd cysylltu â’u 

hysgol.  Mae ysgolion sy’n rheoli eu gohebiaeth gan rieni’n dda wedi rhoi 

prosesau clir ar waith sy’n cael eu dilyn gan bob aelod o’r staff.   

 

Mae nifer gynyddol o ysgolion wedi penodi cydlynwyr cartref-ysgol i gefnogi 

eu gwaith gyda disgyblion sy’n agored i niwed a’u teuluoedd.  Mae rhai hefyd 

yn cynnal grwpiau anogaeth a rhaglenni cyn-ysgol sy’n cael effaith 

gadarnhaol ar blant a theuluoedd. 

 

Nid yw mwyafrif o rieni ysgol uwchradd a lleiafrif o rieni ysgol gynradd yn 

teimlo eu bod yn cael cyfleoedd addas i gael eu cynnwys ym mywyd yr ysgol.  

Mae ysgolion yn adrodd am ymatebion cymysg i’w hymdrechion i gynnwys 

rhieni yn uniongyrchol ym mywyd yr ysgol. Mae mwy a mwy o ysgolion wedi 

sefydlu fforymau rhieni i’w galluogi i gydweithio’n fwy effeithiol â rhieni ar 

wella’r ysgol.  

 

Nid yw tua hanner y rhieni a holwyd yn hyderus fod eu safbwyntiau’n cael eu 

cynrychioli’n dda gan gorff llywodraethol eu plentyn.  Hyn yn rhannol am nad 

yw rhieni’n siŵr pwy yw eu llywodraethwyr na beth yn union maen nhw’n ei 

wneud. 

 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

 

A9 - Roi rhagor o arweiniad i ysgolion ar sut i sicrhau bod llywodraethwyr yn 

cynrychioli ac ymgysylltu â rhieni yn effeithiol   

 

Ymateb Llywodraeth Cymru: 

 

Derbyn: Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn canfyddiadau adroddiad Estyn.   

 

Byddwn yn adrodd ar yr ymgynghoriad ar reoliadau llywodraethwyr cyn hir, ac 

yn rhagweld y bydd yn gofyn i ni ddiweddaru’r canllawiau i gyrff llywodraethol. 

Bydd y broses hon yn rhoi cyfle i ni gynnwys canllawiau i gyrff llywodraethol 

sy’n cynnal nosweithiau gwybodaeth i rieni a chynnwys dulliau ymgysylltu â 

rhieni yn eu fframwaith hunanwerthuso.   

 

Hefyd, byddwn yn ystyried sut allwn ni ddysgu’n well am gyfansoddiad cyrff 

llywodraethol ac a ydyn nhw’n cynrychioli cymuned yr ysgol a’r cyffiniau yn 

effeithiol. 

 

Dylai awdurdodau lleol: 

A8 - Darparu cymorth ar gyfer ysgolion i ddatblygu eu strategaethau 
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ymgysylltu â rhieni, gan gynnwys defnyddio sianeli cyfathrebu electronig yn 

ddiogel ac effeithiol, yn enwedig cyfryngau cymdeithasol. 

 

Dylai ysgolion: 

 

A1 - Ymgynghori â rhieni ynglŷn â’u hanghenion cyfathrebu ac ymgysylltu, ac 

adolygu eu dulliau yn unol â hynny i wella cyfathrebu dwy ffordd  

A2 - Gwella eu sianeli cyfathrebu er mwyn ymgysylltu â’r holl rieni a 

gwarcheidwaid, yn arbennig tadau   

A3 - Sicrhau bod adroddiadau a nosweithiau rhieni yn canolbwyntio ar 

gryfderau penodol plentyn a’i feysydd i’w datblygu   

A4 - Ei gwneud yn glir sut gellir cysylltu â staff a rhiant-lywodraethwyr, a rhoi 

prosesau buddiol a chlir ar waith ar gyfer delio â chyfathrebu â rhieni   

A5 - Ymgynghori ar brotocolau a’u rhoi ar waith ar gyfer rhieni, disgyblion a 

staff ar ddefnyddio sianeli cyfathrebu digidol, gan gynnwys cyfryngau 

cymdeithasol   

A6 - Chwilio am ffyrdd o sicrhau eu bod yn rhoi ystyriaeth dda i safbwyntiau 

ystod lawn y rhieni sy’n ffurfio cymysgedd economaidd gymdeithasol yr ysgol 

mewn hunanarfarnu ac ymarferion ymgynghori eraill   

A7 - Arfarnu dulliau cyfathrebu ac ymgysylltu â rhieni ar gyfer cynllunio 

gwelliant, i sicrhau eu bod yn cael effaith ar safonau disgyblion   

Bydd Is-adran Cymorth i Ddysgwyr y Gyfarwyddiaeth Addysg yn ysgrifennu at 

awdurdodau lleol er mwyn tynnu eu sylw at yr argymhellion sydd wedi’u 

cyflwyno iddynt ac ysgolion gan yr adroddiad hwn. 

 

Manylion cyhoeddi: 

 

Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi ar 6 Mehefin 2018 ac mae ar gael ar 
wefan Estyn:  

www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig 
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