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Crynodeb

Ynglŷn â'r gwasanaeth 

Mae Caban y Faenol wedi’i gofrestru gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau 

Cymdeithasol Cymru (AGGCC) i ddarparu gofal dydd i uchafswm o 56 o blant. Mae'r 

gwasanaeth yn cynnig gofal i blant rhwng dwy a hanner flwydd oed a 12 mlwydd oed, ac 

mae'n darparu clwb brecwast, gofal dydd rhwng 11.45am a 3pm, gofal ar ôl yr ysgol hyd 

6pm, a gofal yn ystod y gwyliau.

Mae'r gwasanaeth ar dir Ysgol y Faenol, Penrhosgarnedd, ac mae'r plant yn gallu 

defnyddio tair ystafell chwarae, pob un â thoiledau gerllaw, ac ardal chwarae gaeedig yn 

yr awyr agored.

Morfudd Roberts ac Eleri Anita Williams yw'r unigolion cyfrifol sy'n cynrychioli Caban y 

Faenol Cyf, a Morfudd Roberts yw'r person â gofal sy'n gyfrifol am redeg y lleoliad o ddydd 

i ddydd hefyd.

Pa fath o arolygiad a gynhaliwyd?

Roedd hwn yn arolygiad sylfaenol, ac fe'i cynhaliwyd fel rhan o raglen o arolygiadau 

wedi'u trefnu. Roedd yr arolygiad yn canolbwyntio ar y pedair thema, sef ansawdd bywyd, 

ansawdd staffio, ansawdd arweinyddiaeth a rheolaeth, ac ansawdd yr amgylchedd.

Rhoddwyd ystyriaeth i’r canlynol:

1. Adroddiad arolygu blaenorol AGGCC

2. Datganiad o ddiben

3. Y dystysgrif gofrestru

4. Ffeiliau dau blentyn

5. Ffeiliau dau aelod o staff

6. Trafodaethau â'r person â gofal, aelodau staff a phlant

7. Arolygiad o'r adeilad, yr amgylchedd, a'r adnoddau a ddefnyddiwyd ar y diwrnod
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8. Arsylwadau ar y rhyngweithio rhwng y plant ac aelodau o staff

Beth mae’r gwasanaeth yn ei wneud yn dda?
Roedd proffil un dudalen ym mlaen ffeiliau pob un o'r plant yn nodi eu hoffterau a 

chasbethau, trefn ddyddiol, iaith yr aelwyd, cyfansoddiad y teulu, ac anghenion 

cymdeithasol a diwylliannol unigol.  Mae'r wybodaeth hon yn darparu digon o wybodaeth i 

aelodau staff sicrhau bod y plant yn derbyn y gofal gorau posibl.  

Roedd Caban y Faenol wedi derbyn sgôr o bump gan Awdurdod Hylendid

 yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Beth sydd wedi gwella ers yr arolygiad diwethaf? 

Roedd yr argymhelliad arfer da a wnaethpwyd yn ystod yr arolygiad blaenorol yn 

ymwneud â'r posibilrwydd o ganiatáu i'r plant gyfrannu mwy ar adegau prydau bwyd 

wedi cael ei dreialu.  Dywedodd y person â gofal fod aelodau o staff yn rhoi bwyd yng 

nghanol byrddau'r plant a bod y plant yn cael dewis eu dognau eu hunain gan fod angen 

mwy o fwyd ar y plant hŷn na'r plant iau.  Maent hefyd wedi cyflwyno system rota er 

mwyn i'r plant allu cynorthwyo i glirio'r byrddau ar ôl prydau bwyd.  

Dywedodd y person â gofal, sydd hefyd yn un o'r unigolion cofrestredig, wrth yr 

arolygydd ei bod wedi derbyn Grant Hawliau'r Blynyddoedd Cynnar gan Gyngor 

Gwynedd a'i bod wedi prynu dodrefn a deunydd “Ty Bach Twt” i'r plant.

Beth mae angen ei wneud i wella’r gwasanaeth?  

Ni chyflwynwyd unrhyw hysbysiadau o ddiffyg cydymffurfio fel rhan o'r arolygiad hwn ac ni 

wnaed unrhyw argymhellion arfer da.
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Ansawdd Bywyd

Mae'r plant yn elwa ar ofal a ddarperir mewn lleoliad sy'n sicrhau eu bod yn teimlo'n 

ddiogel, hapus ac yn gyfforddus gyda'u gofalwyr, a bod eu lles a'u hawliau yn cael eu 

cynnal.  

Mae gan y plant a'u rhieni lais, gwrandewir arnynt, ac mae eu barn yn cael ei 

gwerthfawrogi. Mae dewisiadau'r rhieni yn cael eu hystyried, am eu bod yn cyfnewid 

gwybodaeth gyda staff am eu plant cyn i'r gofal ddechrau, a hefyd wrth adael a chasglu 

eu plant. Mae anghenion unigol pob plentyn yn cael eu hadnabod, gan gynnwys unrhyw 

anghenion ychwanegol. Caiff y rhain eu cofnodi, ac mae'r wybodaeth yn cael ei chadw yn 

ffeiliau unigol y plant gyda phroffil un dudalen yn y ffeiliau sy'n cynnwys gwybodaeth 

gyfredol am eu hoffterau a'u casbethau.   Mae rhieni'n cadarnhau bod y lleoliad yn dda, 

gan i un holiadur rhieni nodi'r canlynol: "Mae'r staff yn gwneud gwaith gwych, mae 
pawb bob amser yn hapus, y plant yn mwynhau eu hunain go iawn, a hoffem 
ddiolch yn fawr i chi." Nododd holiadur arall: "Mae fy mhlentyn yn mwynhau bob 
munud o'i amser gyda chi, ac rydym ni fel rhieni'r plentyn yn mwynhau edrych ar 
luniau a gwybodaeth ar y dudalen Facebook i wybod beth sy'n digwydd ac i weld 
beth sydd wedi bod yn digwydd. Diolch i chi i gyd am eich gwaith caled."  

Roedd yr 13 o blant a oedd yn bresennol yn cymryd rhan lawn yn y gweithgareddau 

amrywiol ac roedd eu lles corfforol ac emosiynol yn cael ei gynnal yn dda.  Gall y plant 

sy'n mynychu Caban y Faenol ddewis o ystod eang o deganau a gweithgareddau.  Mae'r 

ddwy ystafell chwarae'n galluogi'r plant i dderbyn gofal mewn dau grŵp oedran 

gwahanol, gyda'r plant iau yn defnyddio'r dosbarth meithrin a'r rhai hŷn yn defnyddio'r brif 

ystafell chwarae. Gwelsom y plant yn chwarae ar yr iard yn yr awyr agored ac wedyn yn 

y dosbarth gyda chlai yn creu siapiau a gwrthrychau, yn cael hwyl ac yn chwerthin gyda'i 

gilydd.   Gwelsom dystiolaeth fod gwaith thematig yn cael ei gyflawni, gydag 

arddangosfeydd lliwgar a thymhorol o waith y plant ar y waliau, a oedd wedi'u labeli'n glir. 

Mae hyn yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad i'r plant.

Roedd lles corfforol y plant yn cael ei hybu gan safle glân, gweithdrefnau hylendid da, 
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cyfleoedd i chwarae yn yr awyr agored, a thrwy ddarparu amrywiaeth o fyrbrydau 

maethlon. Mae'r fwydlen byrbryd wythnosol yn cael ei chylchdroi fel ei bod yn dechrau ar 

wahanol ddiwrnod bob wythnos, gan alluogi'r rhai sy'n mynychu am un neu ddau 

ddiwrnod yr wythnos gael byrbryd gwahanol bob wythnos.

Hybir lles emosiynol y plant drwy roi'r cyfle iddynt feithrin perthynas agos a chynnes gyda 

nifer fach o staff cyson.  Mae’r staff yn rhoi digon o ganmoliaeth ac anogaeth ac yn rhoi 

cyfleoedd iddynt fod yn annibynnol.  Roedd y plant yn gyfforddus ac yn hapus yng 

nghwmni'r staff ac roeddent yn hyderus yn eu hamgylchedd. 

Mae'r plant yn profi cynhesrwydd, agosatrwydd ac ymdeimlad o fod yn perthyn. Gwelwyd 

bod y staff yn rhyngweithio'n dda gyda'r plant yn unigol a gyda'i gilydd. Roeddent yn 

dangos dealltwriaeth o ddatblygiad plant ac yn siarad â nhw ar eu lefel ddealltwriaeth 

unigol.  Roedd y Gymraeg i'w chlywed trwy'r lleoliad, ac os nad Cymraeg oedd iaith 

gyntaf plentyn, byddai'r staff yn dysgu Cymraeg iddo trwy drafod geiriau penodol yn 

Gymraeg a rhoi cyfieithiad uniongyrchol yn Saesneg er mwyn iddo ddeall a datblygu yn y 

dyfodol.
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Ansawdd Staffio

Gofalir am y plant gan staff cymwysedig sy'n gweithio'n dda'n unigol a chyda'i gilydd fel 

tîm.  Maent yn frwdfrydig ac eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau'r plant.

Ar ddiwrnod yr arolygiad, roedd pedwar aelod o staff yn gofalu am 13 o blant, sy'n 

rhagori ar y Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.  Roedd 

hyn yn galluogi’r staff i ymwneud â’r plant yn barhaus, ac roeddent ar gael i ymateb a 

rhagweld anghenion y plant yn dda.  

Gwelsom aelodau staff yn cymell y plant i fanteisio i'r eithaf ar bob gweithgaredd ac yn 

goruchwylio eu gofal yn briodol.  Mae lles emosiynol y plant yn gyson, a gwelsom 

ymlyniadau a chysylltiadau cadarnhaol gyda'r staff.  Roedd y plant yn mynd at y staff yn 

rhwydd ac yn holi cwestiynau gan wybod y byddai'r staff yn ymateb i'w cwestiynau gyda 

pharch.  Hefyd, gwnaethom arsylwi ar y staff yn cyfathrebu â'r plant mewn ffordd dyner a 

pharchus, gan greu amgylchedd hamddenol a diddig.  

Archwiliwyd ffeiliau dau aelod o staff.  Roedd y cofnodion yn dangos eu bod yn meddu ar 

y cymwysterau, sgiliau a'r gallu priodol i gyflawni eu gwaith yn effeithiol. Roedd gan bob 

un ohonynt dystysgrifau cymorth cyntaf pediatrig, hylendid bwyd ac amddiffyn plant 

cyfredol a thystysgrifau cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.  Trafodwyd 

gyda'r unigolyn cofrestredig / person â gofal bod angen i'r holl gofnodion sy'n ymwneud â 

chontract cyflogaeth aelodau staff gael eu llofnodi gan y Caban. 

Y person â gofal / unigolyn cofrestredig sy'n gyfrifol am redeg y ddarpariaeth o ddydd i 

ddydd ac mae ganddi gymhwyster NVQ Lefel 5.  Mae gan ei dirprwy gymhwyster Lefel 3. 
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Ansawdd Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Gall rhieni fod yn ffyddiog bod y lleoliad yn cael ei reoli'n dda, ac y rhoddir gofal a sylw dyladwy 

i Reoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010 a'r

Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir.

Mae datganiad o ddiben y lleoliad yn eglur ac yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen i'r rhieni er 

mwyn iddynt wneud penderfyniad gwybodus p'un a yw'r lleoliad yn ateb eu hanghenion nhw a'u 

plant.  

Gwelsom fod contractau ysgrifenedig rhwng y rhieni a'r Caban wedi'u cytuno arnynt, a oedd yn 

gosod y disgwyliadau am y gofal, y telerau ac amodau, y gweithgareddau a ddarperir, a'r 

trefniadau busnes.   Mae trefniadau wrth gefn addas ar waith i ymdrin ag argyfyngau ac 

absenoldebau annisgwyl staff. Mae digon o staff cymwys ac addas ar gael i gyflenwi yn ystod 

seibiannau staff, gwyliau, hyfforddiant, salwch, ac amser a dreulir â'r rhieni.  

Arddangosir lluniau o'r staff yng nghyntedd y lleoliad, fel bod rhieni yn gallu adnabod pa 

weithiwr fyddai'n gofalu am eu plentyn ar y diwrnod penodol hwnnw, a pha gymhwyster 

sydd gan bob aelod o staff a'r hyfforddiant maent wedi ei gwblhau.

Mae'r person â gofal / unigolyn cofrestredig wedi gwneud cryn ymdrech i gasglu barn y 

rhieni a'r plant drwy holiaduron, ac mae wedi cwblhau adroddiad o ansawdd y gofal sy'n 

dangos bod y Caban yn adnabod meysydd sydd angen eu datblygu a bod ganddo 

gynlluniau cyraeddadwy ar gyfer ymdrechu i wella. 

Mae gan Caban y Faenol dudalen Facebook sy'n darparu gwybodaeth i rieni ynglŷn â'r 

gwasanaeth, sy'n cynnwys lluniau o’r ystafelloedd, y plant a'r offer/teganau, adnoddau, a 

threfn ddyddiol/gweithgareddau'r plant.  I rieni nad oes ganddynt fynediad at Facebook, 

mae cylchlythyr rheolaidd ar gael gyda'r un wybodaeth a ddarperir ar Facebook.  

Dywedodd y person â gofal / unigolyn cofrestredig wrth yr arolygydd ei bod wedi derbyn 

Grant Hawliau'r Blynyddoedd Cynnar gan Gyngor Gwynedd a'i bod wedi prynu tŷ hwyl, 

tywod a phwll tywod, a chegin chwarae i'r plant.
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Ansawdd yr Amgylchedd

Mae'r plant yn derbyn gofal mewn amgylchedd sy'n ddiogel ac yn addas at y diben.  

Ar ddiwrnod yr arolygiad, gofynnwyd i'r arolygwr ddangos cerdyn adnabod er mwyn cael 

mynediad i'r adeilad, a gofynnwyd iddo lofnodi’r llyfr i ymwelwyr.  Mae hyn yn dangos bod 

gan y lleoliad weithdrefnau iechyd a diogelwch da ar waith i sicrhau bod yr adeilad yn 

ddiogel rhag mynediad heb ganiatâd.  Gofalir am y plant mewn amgylchedd cyfforddus 

sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda. Roedd yr awyrgylch yn olau, awyrog, ffres a glân, ac 

yn rhoi argraff dda ar yr olwg gyntaf.  

Mae'r lleoliad yn cael defnyddio caban sy'n cynnwys dwy ystafell fawr, sy'n galluogi i'r 

plant dderbyn gofal mewn gwahanol grwpiau oedran. Mae ystafell ddosbarth arall ar gael 

yn ôl yr angen. Mae cegin gydag adnoddau da, swyddfa a chyfleusterau toiled yn y 

lleoliad hefyd. Mae'r ystafelloedd chwarae mawr yn cynnwys amrywiaeth o deganau, ac 

mae'r plant yn gallu gwneud penderfyniadau syml am beth yr hoffent ei wneud, am fod 

teganau a deunyddiau eraill o fewn eu cyrraedd, ac mae'r dodrefn yn addas i blant.  

Roedd offer plant megis teganau, llyfrau, offer coginio, offerynnau cerdd a gemau yn lân, 

mewn cyflwr da, ac yn gweithio. 

Roedd digon o le i'r plant gael rhyddid i symud, a gwelsom eu bod yn gyfforddus a 

hyderus iawn wrth symud o un gweithgaredd i'r nesaf yn annibynnol ac o dan 

oruchwyliaeth.  Mae Caban y Faenol yn gallu defnyddio ardal awyr agored fawr sy'n 

gaeedig ac sy'n cynnwys lawnt, ardal tarmacadam a gardd lysiau.  Darperir gofal trwy 

gyfrwng y Gymraeg yn bennaf a defnyddir y Saesneg gyda rhai plant sy'n dysgu 

Cymraeg.   

Cafodd y Caban sgôr o bump gan Awdurdod Hylendid yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

 Ar ddiwrnod yr arolygiad, roedd tystysgrif gyfredol yswiriant atebolrwydd cyflogwyr, a 

oedd yn cynnwys atebolrwydd cyhoeddus, i'w gweld ar wal y cyntedd. Mae'r rhain yn 

dangos bod y Caban yn cydymffurfio ag unrhyw ofynion cyfreithiol. 
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Sut rydym yn arolygu gwasanaethau ac yn hysbysu am y canlyniadau
Rydym yn cynnal dau fath o arolygiad; sylfaenol a phwyslais penodol. Mae’r ddau yn 
ystyried profiad y bobl 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 y bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaethau, a byddwn yn edrych ar p'un a yw’r lleoliad yn cydymffurfio â’r 
rheoliadau pan nodir 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 y bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau a byddant o bosibl yn edrych ar feysydd eraill. 

Gellir trefnu arolygiadau sylfaenol a rhai sydd â phwyslais penodol fel rhan o’r amserlen, 
neu eu cynnal mewn ymateb i bryderon.

Mae arolygwr 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 ar yr amgylchedd a’r ymadweithio rhwng y staff a’r bobl
 Edrych ar sylwadau a wnaed mewn holiaduron a ddychwelwyd gan bobl sy’n defnyddio 

gwasanaethau, y staff, a gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

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 am yr hyn yr ydym yn ei wneud yn ein taflen ‘Gwella Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru’. Gallwch lawrlwytho hon o’n gwefan, Gwella 
Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru neu ffonio eich swyddfa ranbarthol leol 
AGGCC i ofyn i ni anfon copi atoch. 

http://wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiw/publications/leaflets/puttingpeople/?lang=en
http://wales.gov.uk/cssiwsubsite/newcssiw/publications/leaflets/puttingpeople/?lang=en

