
 

Adroddiad o  Adolygiad Safon y Gofal   

Caban Y Faenol Cyf 

 Review of Quality of Care Report   

Medi 2020 – Awst 2021 / September2020 -August 2021 

Pwrpas yr adroddiad yma yw i ddarparu gwybodaeth i reini a defnyddwyr Caban Y Faenol 

Cyf ar sut yr ydym wedi perfformio a gwella yn ystod y flwyddyn Medi 2020-Awst 2021.  

The purpose of this report is to provide information to parents and users of Caban Y Faenol 

Cyf  on how we have performed and improved during the year September 2020-August 

2021.   

Cefndir 

Gwasanaeth Gofal Dydd Llawn sydd yn cynnig darpariaeth clwb brecwast, gofal dydd, clwb 

ar ôl ysgol a chlwb  gofal yn ystod gwyliau ysgol i blant rhwng 2 a 12 oed. Rydym yn darparu 

gofal dydd ar gyfer plant sydd wedi  mynychu dosbarth meithrin yr ysgol ac Ysgol Feirthin 

Penrhosgarnedd (11:20/12yb– 3/6yp) ac hefyd plant hyd at flwyddyn 8 (12oed) os yw’r 

rhifau yn  caniatáu.  

Ers Awst 2014 rydym wedi’n cofrestru i ofalu am  56 o blant. 

Rydym wedi ein cofrestru i ddefnyddio dau gaban ac un dosbarth ar dir Ysgol Y Faenol i 

gynnal y clwb. Mae’r clwb yn gweithio ar ratio oedolyn/plentyn 2 oed 1:4 a phlant 3 i 8 oed 

1:8 8oed drosodd 1:10.  Mae’r clwb yn croesawu plant gydag  Anghenion Arbennig.  

 

 

 

 



Lleisiant  

Ein gweledigaeth yw i greu awyrgylch cartrefol ble mae’r plant yn teimlo yn ddiogel, 

cyfforddus a hapus. Gwrandewir, gwerthfawrogir a chydnabyddir plant yn eu hymdrechion 

a'u cyflawniadau. Ein nod yw sicrhau bod y plant yn cael eu diogelu, eu parchu a'u 

gwerthfawrogi.  

Tymor yr Hydref 

Ail fynd dros rheolau Caban gyda’r plant hŷn gan wrando are eu syniadau hwythau am reolau y 

maent yn feddwl sydd yn bwysig. Trafod gyda’r plant ieuengaf hefyd ond mewn ffordd symlach 

Parhau I drafod y  pwysigrwydd o hylendid golchi dwylo mwy trylwyr gyda’r plant.Atgoffa  ble mae 

poteli anti bac o amgylch y cabannau.   

Parhau i ddefnyddio y gofod tu allan yn ystod y dydd ac yn y clwb ar ôl ysgol.  

Croesawy plant newydd au ymgartrefu I’r cabanau.  

Cael y plant i gynnig eu mewnbwn ar y Wal Syniadau, ystafell Iau . Trafod gyda phlant babanod drwy 

dod i wybod am eu diddordebau. 

Parhau I mond derbyn plant gweithwyr hanfodol. 

Tymor yr Gaeaf 

Babanod yr ysgol yn hynanynysu mis Ionawr.  

Niferoedd yn isel ac yn gallu newid yn ddyddiol 

Parhau gyda gweithgareddau yn ôl syniadau y plant sydd yn mynychu.  

Clwb gwyliau Hydref a Nadolig yn ddistaw. Wedi derbyn plant o ysgolion eraill ond sydd 

wedi eu cofrestru yn barod.  

Tymor yr Haf 

Symudwyd I mewn I ystafellnewydd sydd yn rhan o estyniad yr ysgol Ebrill 15, 2021.  

Bellach rydym mewn un ystafell mawr gyda gegin, toiledau bach, toiled anabl a newid clwt a  stordy.  

Setlo a chreu corneli fel bod y plant hŷn a’r plant ieuengaf yn cael eu gwahanu rywfaint.  

Clwb gwyliau yn eithaf prysur. 

Sawl blwyddyn/adran yn hunan ynysu yn ystod y tymor. 

Bu I ni orfod cau am 4 diwrnod pherwydd I blentyn fynychu clwb brecwast Mhefin 21 yna cael prawf 

positif Mehefin 24 a cawsom ein cysylttu Mehefin 26. Bu ni gau DyddLlun , Mehefin 28 ac ail agor 

Dydd Gwener, Gorffennaf 2il.  



Cafwyd clwb gwyliau hâf prysur tu hwnt. Bu I ni ddefnyddio ystafell sydd yn y ganolfan gymundol 

newydd ar gyfer y plant hŷn ac fe archebwyd soffa ar eu cyfer er mwyn creu ystafell ymlacio heb 

naws dosbarth iddo. Symudwyd cyfarfpar o ddewis y plant ac fe ofnwyd am gôl ar gyfer y tu allan a 

mwy o batiau a peli.  

 

Gofal a Datblygiad  

Tymor yr Hydref 

Archebu Mouth soothers ar gyfer plentyn gyda diffyg iaith 

Cyflwyno llyfrau a chyrsiau ar gyfer newid ein ethos a cychwyn  cysyniad ‘The Curiosity 

Approach’/Hygge yn y dyfodol i’r staff.  

Cychwyn casglu adnoddau ar gyfer newid ein ethos I gynnig cysyniad ‘The Curiosity 

Approach’/Hygge yn y dyfodol.  

Tymor yr Gaeaf  

Naw aelod o staff yn mynychu cwrs Cymorth Cyntaf yn Neuadd yr ysgol. Trefnwyd hyn gan 

ddilyn rheolau Covid-19( roedd y Neuadd wedi ei rannu yn sgawriau 2fedr a phob aelod yn 

dod a chinio eu hunain)  

Aelod o staff yn hunan ynysu- cyswllt teulu 

Aelod o staff yn hunan ynysu- cyswllt staff ysgol(gweithio yn yr ysgol a Caban) 

Aelod o staff yn nunan ynysu- tad yn cael triniaeth 

Aelod o staff yn hunan ynysu- cyswllt teulu (sydd yn digwydd bod yn rhiant hefyd) 

Tymor yr Haf 

CC yn gwneud cais I leihau ei oriau yn dilyn colli ei thad.  
Aelod a staff yn hunan ynysu- ei phlentyn yn aros am brawf 

Codi pryder fod plentyn sydd yn mynychu Caban ddim am gael mynychu uned ABC yn mis 

Medi. Cydweithio gyda’r rhieni I gwblhau y CDU ac I apelio y penderfyniad. Bu I’r panel 

gymersdwyo iddo gael mynychu am 3 diwrnod yn mis Medi 

Codi pryder am blentyn gyda diffyg iaith a phryderon eraill. Trafod gyda rhieni a chysylltu 

gyda tîm ADY blynyddoedd cynnar. Aseswyd y plentyn ac fe fydd yn derbyn 1:1 yn y cylch yn 

mis Medi. CDU angen cael ei greu.  

Holidaur Rhieni yn cael ei rannu yn Mehefin.  



 

Amgylchedd  

Tymor yr Hydref 

Ail edrych ar asesiad risg Covid 19 gan addasu, ychwanegu fel y mae canllawiau newydd yn 

dod I rym 

Argraffu canllawiau a tynnu sylw at y wybodaeth sydd yn berthnasol I ni fel gofal plant ee 

Canllawiau I helpu  cysylltiadau mewn lleoliadau addysg plant.  

Gwresogyddion trydan newydd yn cael eu gosod.  

Archebu bwrdd newid cewynau gyda grisiau bach I’r plant ddringo- lles staff gyda mwy o 

blant angen newid clytiau 

Dŵr  poeth y gegin ddim yn gweithio. Galw plymar. Switch y teimar wedi tori.  

Prynu teclyn trydan Kercher sydd yn chwistrellu stem ar gyfer glanhau.  

Tymor yr Gaeaf 

Prynu ‘easel’ peintio newydd. 

Cychwyn didoli gan daflu neu  pacio offer ar gyfer newid lleoliad. 

 

Tymor yr Haf 

Trefnu I gwmni ddod I mewn I symud ein dodrefn bore Dydd Iau Ebrill 15- Cynnal clwb 

brecwast yna ar ôl I’r plant fynd I’r ysgol cychwyn ar y symud. Canolbwyntio gyntaf ar 

ddodrefn ac adnoddau babanod fel bod yr ystafell yn barod erbyn 11:20 I dderbyn plant 

dosbarth meithrin yr ysgol. Canolbwyntio wedyn ar dodrefn swyddfa ac adnoddau yw cadw 

am y troy n y sied. Cwblhawyd y symud ganol prynhawn.  

Addasu Asesiad Risg I ddilyn y canllawiau newydd Awst 7fed.  

 

 

Arweinyddiaeth a Rheolaeth 

Tymor yr Hydref 



Jo newid contract 

Nia newid contract 

Asesiad risg SB(beichiog) 

Cyflwyno cysyniad The Curiosity Approach/ Hygge I staff gofal dydd EJ, CO a LF. Wedi prynu 

llyfrau ac ymuno ar gwefanau er mwyn iddynt ddarllen a gweld dros eu hunain beth yw 

cefndir a math o ffordd o cyflwyno ac ethos gwahanol 

EJ TT a JT cwrs ar lein Gloywi iaith 

MR webinair cymwysterau newydd 

MR cwrs 6 sesiwn yn cynnwys- ioga, meddylfryd a cadw’r corf yn iach drwy ymarfer corf a 

bwyta yn iach. 

Derbyn dofennaeth Cylch Meithrin gan Susan Rowland er mwyn darllen drosdynt.  

Tymor yr Gaeaf 

Staff newydd- Julie Williams wedi ymuno a ni. Mae JW yn gweithio yn y Cylch meithrin ers 

dwy flynedd.  

Trefnu cwrs Cymorth Cyntaf gan fod cymhwyster rhai staff wedi dod I ben a nifer eraill yn 

dod I ben o fewn y misoedd nesaf. 

Lisa Francis yn dilyn cwrs Makaton Lefel 1 a 2 

Emma Jones cwrs Chwarae yn yr awyr agored.  

MR ac EJ cyfarfod Hunainiaeth ar lein- Hyrwyddo y Gymraeg yn y gweithle  

MR cwrs Person Dynodedig Amddiffyn Plant(Plant Yng Nghymru) ar lein  

CO cwrs Diogelu ar lein 

MR  cwrs Diogelu ar lein 

LF sesiynnau(6 I gyd) Iechyd a Lles I blant 0-5 oed ar lein gyda Leisa Mererid 

Gwneud cais I llacio Safonau Rheoleidddio yna hysbysu AGC drwy ein cyfrif ar lein 

MR Hybiau Rheolwyr BCGP  

MR Cyarfod aelodau ar lein NDNA  

Ceisio am grant Clwb ar ôl ysgol, grant blynyddoedd cynnar a grant Cefnogi Gofal plant 

Cychwyn casglu ac addasu dogfennau ar gyfer Tendr.   

https://www.eventbrite.com/e/hybiau-rheolwyr-bcgp-sesiwn-2-eycc-manager-hubs-session-2-tickets-137621368217?utm_source=eventbrite&utm_medium=email&utm_campaign=reminder_attendees_48hour_email&utm_term=eventname&ref=eemaileventremind


Addasu Asesiad risg 
 

Tymor yr Haf 

CC yn gwneud cais I leihau ei oriau yn dilyn colli ei thad.  
MR cwrs Wild Woods 

MRc wrs Creu’r Amgylchedd Gorau  

MR cwrs Delio gyda sgwrs annodd 

MR positive interactions in adults and child 

CC Diogelwch Plant 

Trafod gyda EH am ddychwelyd I’r gwaith yn dilyn absenoldeb mamolaeth a bod ar Furlough 

ers Mawrth 2020. Penderfynnodd ddychwelyd wythnos Gorffennaf 19.  

Daeth BH yma I weithio dros yr hâf. Mae yn gweithio yn y cylch ers blynyddoedd.  

Cofrestru JW a BH ar gwrs trawsnewid Gweithiwr Chwarae gyda Clybiau Plant Cymru.  

SASS wedi ei gwblhau erbyn y dyddiad cau, Awst 4ydd, 2021. 

  

 

Background 

We are registered as a Full  Day Care facility that offers breakfast club, after school club and 

holiday club for children between 2½ and 12 years of age. We also provide day care for the 

children that attend the nursery class at the school, also the children that attend Ysgol 

Feithrin, Penrhosgarnedd (11.20/12am-3/6pm) and we can also accommodate year 8 (12 

years old) children if the numbers allow.  

 Since August 2014 we are now registered to care for 56 children.  

We have the use of two cabins and a classroom at Ysgol Y Faenol. The club works on a 

ratio of 1:4 for 2 year olds, 1:8 for 3 to 8 year olds and 8 year above 1:10. We also welcome 

children that have Special Needs. 

We aim to create a very homely environment where the children feel safe, comfortable and 

happy.   Children are listened to, appreciated and recognised in their efforts and 

achievements. We aim to ensure that the children are protected, respected and valued. 

 



 

Wellbeing 

Spring term  

Care and Development 

 

 Environment 

Leadership and Management 

 

 

 

 

 

 

 


