
 

 

 

 

 

Mr Steve Davies, 
Cyfarwyddwr Addysg,  
Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, 
Llywodraeth Cymru, 
Parc Cathays, 
Cathays, 
Caerdydd, 
CF10 3NQ.                                                                                                                  
 
 
Annwyl Mr Davies, 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Chwefror, 2020 a anfonwyd at y Cynghorydd Ellen ap Gwynn.  

Fel y gwyddoch, o'r 12fed o Chwefror, 2020 mae'r Cynghorydd Ellen ap Gwynn wedi camu'n ôl o swydd 
Cadeirydd Cyd-bwyllgor ERW. Felly, rwyf yn ymateb yn awr i'r pwyntiau yr ydych yn eu codi yn 
rhinwedd fy swydd fel Cadeirydd Interim Cyd-bwyllgor ERW. 

Sylwaf fod eich pryderon yn canolbwyntio ar: 

Y penderfyniad i roi terfyn ar ddau secondiad ym mis Rhagfyr 2019 a oedd yn rhan o'r tîm 
arweinyddiaeth cryfach a gyflwynwyd gennych i'r Gweinidog Addysg ym mis Tachwedd: Pennaeth 
Cynradd a Phennaeth Dysgu Proffesiynol ac Arweinyddiaeth. 

Ysgogwyd y penderfyniad hwn yn gyfan gwbl gan yr angen i sicrhau sefyllfa gyllidebol gytbwys a 
chynaliadwy ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21. Yn wreiddiol roedd y ddau secondiad i fod i ddod 
i ben ar 31 Rhagfyr, 2019. Oherwydd pwysau ariannol a dymuniad dealladwy i beidio â rhoi ein 
Consortiwm mewn unrhyw fath o risg ariannol, penderfynom ddod â'r swyddi penodol hyn i ben. 
Rhoesom ystyriaeth fanwl i effaith penderfyniad o'r fath. Rydym yn parhau i fod yn hyderus bod y 
strwythur tîm sy'n weddill, ynghyd â'r capasiti ehangach sydd gennym ymhlith ein timau 
Ymgynghorwyr Her lleol, yn rhoi'r adnoddau sydd eu hangen arnom i ddiwygio'r cwricwlwm ac 
elfennau eraill o'n darpariaeth.     

                ......... parhad. 
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Bod hysbysiad o fwriad Castell-nedd Port Talbot i dynnu'n ôl o'r consortiwm yn aros ar waith. 

Mae'r hysbysiad yn parhau i fod ar waith ac rydym wrthi'n cynnal trafodaethau o natur ehangach ar 
hyn o bryd gyda golwg ar ôl troed ERW yn y dyfodol. Bydd ein cyfarfod nesaf fel Cyd-bwyllgor, sydd 
wedi'i drefnu ar gyfer 19 Mawrth, 2020 yn ymdrin â'r mater hwn yn fanylach. Byddaf yn eich 
diweddaru ymhellach yn dilyn canlyniadau'r cyfarfod hwnnw. Hoffwn eich sicrhau y bydd eich llythyr 
yn cael ei gyflwyno yn ystod y cyfarfod hwnnw. 

Y risg y bydd arweinwyr presennol ERW yn gadael heb neb i gymryd eu lle ar unwaith, o ystyried ein 
bod yn deall bod rôl interim Andi Morgan fel Rheolwr-gyfarwyddwr yn dod i ben ym mis Ebrill; a'r 
effaith bosibl y bydd hyn yn ei chael ar forâl ehangach ymysg staff a secondeion ERW. 

Rydym wedi trafod y mater hwn yn ddiweddar gydag Andi Morgan a gallwn gadarnhau y bydd yn 
parhau yn ei swydd yn y dyfodol rhagweladwy. Bydd hyn felly yn ein galluogi i gwblhau ein hymgyrch 
recriwtio ar gyfer Rheolwr-gyfarwyddwr interim fel swydd secondiad blwyddyn. Rydym yn gweithio'n 
agos gydag Andi i sicrhau bod ein staff a'n secondeion yn cael eu cefnogi wrth i'r materion hyn symud 
ymlaen. 

Rwyf yn ymwybodol bod cyfarfod wedi'i gynnal rhwng eich cydweithwyr a chynrychiolwyr ERW ar 28 

Chwefror, 2020. Roeddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i gwrdd, a'ch cefnogaeth barhaus i Gonsortiwm 
ERW. Dywedwyd wrthyf fod y trafodaethau hyn yn gadarnhaol i bawb ac yn dangos ymrwymiad a 
chapasiti ERW i gefnogi'r gwaith o ddiwygio'r cwricwlwm yn llwyddiannus ar draws ein hysgolion. 

Mae'r grŵp wedi cytuno i ailymgynnull ar ôl ein cyfarfod Cyd-bwyllgor. 

Yn gywir, 

 

Y Cynghorydd Emlyn Dole, 
Cadeirydd Interim Cyd-bwyllgor ERW    
 


