
 

Agenda - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a 

Chyfathrebu 

Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd 

Dyddiad: Dydd Iau, 18 Mai 2017 

Amser: 09.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Steve George 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDGCh@cynulliad.cymru

Rhag-gyfarfod anffurfiol  

(08:45 - 09:00) 

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg 

honno: Sesiwn dystiolaeth 12 

(09:00 - 10:00) (Tudalennau 1 - 40)  

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 

John Pugsley, Pennaeth Y Gangen Cefnogi’r Cwricwlwm 

Steven Price, Swyddog Cefnogi'r Cwricwlwm 

Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Ymatebion i 

gais y Pwyllgor am wybodaeth gan Awdurdodau Lleol 

 (Tudalennau 41 - 56)  

 

4 Dyfodol S4C: Sesiwn dystiolaeth 10 

(10:00 - 11:00) (Tudalennau 57 - 66)  

Huw Jones, Cadeirydd, Awdurdod S4C 

Ian Jones, Prif Weithredwr, S4C 

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



5 Papurau i'w nodi   

Ymateb gan Gynullydd Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop a Chysylltiadau 

Allanol Senedd yr Alban i'r llythyr gan y Cadeirydd: Penodi Aelodau Bwrdd y BBC 

 (Tudalennau 67 - 70)  

 

6 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 7 a 8 

   

7 Ôl-drafodaeth breifat 

(11:00 - 11:15) 

   

8 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg 

honno: Ymweliad y Pwyllgor ag Ysgol Lewis Pengam 

 (Tudalennau 71 - 74)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I'R PWYLLGOR DIWYLLIANT, Y GYMRAEG A 

CHYFATHREBU 

Cyflwyniad 

1. Rwy'n croesawu'r cyfle i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor am sut y 

mae'r llywodraeth, ar draws fy mhortffolio, yn cefnogi darpariaeth addysg 

cerddoriaeth. Mae hyn yn cynnwys darparu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan 

mewn gweithgareddau cerddorol a'r cymorth ar ffurf cyllid yr wyf wedi'i 

ryddhau er mwyn gwella mynediad i'r cyfleoedd hyn. 

 

2. Gwelir Addysg Cerddoriaeth yng Nghymru fel 'pyramid', sy'n rhoi llwybr 

cynnydd clir i ddysgwr, ar gyfer cymryd rhan mewn: 

 

1. Cerddoriaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol a Chreu Cerddoriaeth 

mewn Ysgolion; 

2. Gwersi Cerddoriaeth Unigol;   

3. Ensemblau Sirol a Chenedlaethol 

 

3. Mae'n hanfodol ein bod yn sicrhau, ar bob cam yn y 'pyramid' hwn, bod 

cyfleoedd i bobl ifanc berfformio, cael cydnabyddiaeth o'u doniau, meithrin eu 

doniau a chefnogi'r rhai y gall fod angen cymorth ariannol arnynt i gael 

offerynnau, gwersi neu i gymryd rhan mewn ensemblau. Mae'r pwynt olaf hwn 

yn arbennig o bwysig imi; mae cerddoriaeth yn rhan annatod o'n diwylliannau 

a'n hunaniaeth gyffredin a dylai pob person ifanc allu cymryd rhan, beth 

bynnag ei gefndir. Ni ellir caniatáu i Addysg Cerddoriaeth ddod yn fraint i'r 

dethol rai; rhaid iddi barhau i fod ar gael i bawb. 

 

4. Gan gymryd pob cam yn y 'pyramid' yn ei dro, byddaf yn rhoi diweddariad i'r 

pwyllgor am y cyfleoedd a'r gefnogaeth ar gyfer gweithgareddau cerddorol 

sydd ar gael ar bob lefel. Rwyf hefyd yn amlinellu'r cyllid sydd ar gael i gynnig 

cyfleoedd ychwanegol ar gyfer gweithgareddau cerddorol i bobl ifanc. 

 

Cerddoriaeth yn y Cwricwlwm Cenedlaethol a Chreu Cerddoriaeth mewn 

Ysgolion 

5. Mae plant yn cael profiadau o gerddoriaeth mewn addysg o'r cychwyn cyntaf. 

Daw cerddoriaeth o dan y Maes Dysgu Datblygiad Creadigol yn y Fframwaith 

Cyfnod Sylfaen. Maent yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol, 

dychmygus a mynegiannol ym maes celf, crefft, dylunio, cerddoriaeth, dawns 

a symud; archwilio ystod eang o ysgogiadau i ddatblygu eu gallu i gyfathrebu 

a mynegi eu syniadau creadigol, a myfyrio ar eu gwaith.  

 

Tudalen y pecyn 20



6. Mae astudio cerddoriaeth yn rhan statudol o'r Cwricwlwm Cenedlaethol ar 

gyfer pob dysgwr yng Nghymru yng nghyfnod allweddol 2 (7-11 oed) a 

chyfnod allweddol 3 (11-14 oed). Mae'r rhaglen astudio ar gyfer Cerddoriaeth 

yn cynnwys ystod eang o weithgareddau sy'n datblygu sgiliau dysgwr mewn 

perfformio, cyfansoddi ac arfarnu; wrth ganu, gydag offerynnau ac fel 

unigolion a rhan o grŵp. Disgwylir y bydd dysgwyr yn cael profiad o ystod 

eang o offerynnau megis offerynnau taro, recorderau ac allweddellau 

electronig. 

 

7. Mae cyfle o fewn y rhaglen astudio i ddarparu'r gweithgareddau hyn drwy 

amrywiaeth o genres cerddorol; megis y traddodiad 'clasurol' Ewropeaidd, 

cerddoriaeth werin a phoblogaidd, cerddoriaeth Cymru a thraddodiadau a 

diwylliannau cerddorol eraill. Mae athrawon yn rhydd i archwilio'r ystod lawn o 

gerddoriaeth, gan ddewis y genres a'r traddodiadau y maent yn credu y 

byddant yn ysbrydoli ac yn ennyn diddordeb eu dysgwyr orau. 

 

8. Mae cerddoriaeth ar gael i ddysgwyr ei hastudio fel cymhwyster fel rhan o'u 

hopsiynau pan fyddant yn symud i gyfnod allweddol 4 (14-16 oed). Dengys 

data Gyrfa Cymru Ar-lein fod 98% o ysgolion yng Nghymru yn rhoi cyfle i'w 

dysgwyr astudio cerddoriaeth ar gyfer TGAU. Rhyddhawyd manyleb 

ddiwygiedig ar gyfer TGAU cerddoriaeth gan CBAC i'w haddysgu gyntaf ym 

mis Medi 2016. 

 

9. Yn 2016, safodd 2,484 o ddysgwyr arholiad TGAU cerddoriaeth yng 

Nghymru; o blith y rhain cafodd 82% raddau A* -C. Mae canran y dysgwyr a 

gafodd radd A*-C dros yr holl bynciau yn 72%; sy'n golygu bod ein pobl ifanc 

yn perfformio'n arbennig o dda mewn TGAU cerddoriaeth. 

 

10. Mae'r cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru, sydd wrthi'n cael ei ddatblygu ar 

hyn o bryd, yn cynnwys y Maes Dysgu a Phrofiad Celfyddydau Mynegiannol. 

Mae hyn yn rhoi'r celfyddydau, gan gynnwys cerddoriaeth, wrth galon ein 

system addysg newydd; gan roi iddynt statws cyfartal â meysydd dysgu eraill 

megis mathemateg a gwyddoniaeth a thechnoleg.  

 

Cyllid a Chefnogaeth ar gyfer Cerddoriaeth yn y Cwricwlwm a Chreu 

Cerddoriaeth mewn Ysgolion 

11. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi ysgolion i gyflwyno gweithgareddau 

addysg cerddoriaeth o ansawdd o fewn y cwricwlwm mewn sawl ffordd. 

 

12. Daw'r rhan fwyaf o gyllid i ysgolion yng Nghymru drwy'r setliad llywodraeth 

leol ar ffurf y Grant Cynnal Refeniw. Y cyllid hwn sydd heb ei neilltuo yw'r 
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elfen unigol fwyaf o gyllid llywodraeth leol ac mae addysg yn parhau i gyfrif 

am tua 33% o'r holl wariant a gyllidebir gan awdurdodau lleol.  

 

13. Mae'r Grant Datblygu Disgyblion yn arf pwerus i ysgolion gefnogi dysgwyr o 

gefndiroedd difreintiedig i gael mynediad i'r profiadau celfyddydol a 

diwylliannol na fyddent fel arall yn gallu cymryd rhan ynddynt. 

 

14. Ym mis Chwefror 2015 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau i ysgolion 

ar ddefnyddio'r Grant Datblygu Disgyblion i gefnogi gweithgareddau 

celfyddydol a diwylliannol. Nododd y canllawiau hyn y gall ysgolion 

ddefnyddio'r Grant Datblygu Disgyblion, ar sail achosion unigol, i helpu 

dysgwyr unigol o deuluoedd incwm isel i fynd ar drywydd celfyddydau 

penodol, megis gwersi offerynnol; cyn belled â'i fod yn cefnogi cyrhaeddiad 

academaidd yn fwy cyffredinol.  

 

15. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu pecyn hyfforddi ar ddefnyddio'r 

celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol i fynd i'r afael ag effaith tlodi ar 

gyrhaeddiad. Mae hyn wedi cael ei gyhoeddi ar Dysgu Cymru ac mae'n 

amlygu sut y gellir defnyddio'r Grant Datblygu Disgyblion i gefnogi 

gweithgareddau cyfoethogi diwylliannol. Mae hefyd yn darparu strwythur a 

chefnogaeth i weithwyr proffesiynol er mwyn cynyddu eu hyder wrth ddylunio 

ymyriadau celfyddydol, diwylliannol a threftadaeth. Mae cyfanswm y Grant 

Datblygu Disgyblion wedi cynyddu i fwy na £90 miliwn yn 2017-18.  

 

16. Mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn cyflawni Cynllun 

Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau 2015-2020, sef rhaglen 5 mlynedd 

gwerth £20 miliwn (£10 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru a £10 miliwn o 

arian cyfatebol gan Gyngor Celfyddydau Cymru), i gefnogi ysgolion i 

ddefnyddio creadigrwydd a'r celfyddydau er mwyn gwella cyrhaeddiad a chodi 

dyheadau. Mae'r cynllun hwn yn gweithredu ar yr argymhellion a wnaed gan 

yr Athro Dai Smith yn ei adolygiad o'r Celfyddydau mewn Addysg (2013), a 

oedd yn ymdrin ag amrywiaeth eang o gelfyddydau, gan gynnwys 

cerddoriaeth. 

 

 

Gwersi Cerddoriaeth Unigol i Bobl Ifanc 

17. Rwy'n ymrwymedig i sicrhau bod yr holl bobl ifanc sydd eisiau symud ymlaen i 

gael gwersi cerddoriaeth unigol, yn cael y cyfle i wneud hynny. Yn ogystal â 

datblygu dysgwyr yn gerddorol, mae mynediad i'r cyfleoedd hyn hefyd yn 

cyfrannu at feithrin sgiliau a manteision ehangach, fel disgyblaeth, 

dyfalbarhad a llesiant cyffredinol. 
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18. Cafodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Wasanaethau Cerdd ei gynnull gan fy 

rhagflaenydd i archwilio sut y mae Llywodraeth Cymru, ynghyd ag 

awdurdodau lleol, ysgolion a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn gallu amddiffyn 

a chefnogi gwaith gwasanaethau cerdd Cymru yn well. Roedd hwn yn 

adroddiad gwerthfawr iawn ac rwyf wedi ymrwymo i weithio gyda'r sefydliadau 

hyn i roi ei argymhellion ar waith. 

Cyllido a Chefnogi Gwersi Cerddoriaeth Unigol i Bobl Ifanc 

19. Ers imi ddechrau ar fy swydd fel Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y 

llynedd rwyf wedi rhoi nifer o fesurau ar waith i ymateb i'r pryderon a godwyd 

yn y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Wasanaethau Cerdd. 

 

20. Yn ei adroddiad nododd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Wasanaethau Cerdd 

fod stociau awdurdodau lleol o offerynnau yn prinhau a bod hyn yn cael effaith 

negyddol ar allu dysgwyr i gael mynediad i gyfleoedd dysgu. Dyna pam y 

rhyddhawyd £220,000, (£10,000 ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru) 

gennyf ym mis Mawrth eleni, er mwyn i awdurdodau lleol brynu offerynnau 

cerdd, gan gynyddu eu stociau a sicrhau y bydd offerynnau ar gael i'r rhai y 

mae eu hangen fwyaf arnynt.  

 

21. Yn ychwanegol at y cyllid hwn, mae CLlLC wedi ymrwymo i sefydlu 

mecanwaith rhannu cenedlaethol er mwyn i awdurdodau lleol wneud y 

defnydd gorau o'r offerynnau newydd hyn a'u stoc bresennol. Bydd y gwaith 

hwn yn cyfrannu at argymhelliad y grŵp gorchwyl a gorffen i greu cronfa 

ddata genedlaethol o offerynnau. 

 

22. Rwyf hefyd wedi dechrau cynllunio, mewn partneriaeth â CLlLC, amnest 

cenedlaethol o offerynnau cerdd yn ddiweddarach eleni. Bydd yr amnest yn 

apelio ar y cyhoedd i gyfrannu offerynnau o ansawdd da y gellir eu 

hailddosbarthu i bobl ifanc drwy wasanaethau cerdd awdurdodau lleol. Mae'r 

trafodaethau hyn ar gamau cynnar iawn, fodd bynnag rwy'n gobeithio y bydd 

aelodau'r pwyllgor yn cefnogi'r cynllun arloesol hwn pan fyddwn yn barod i 

ryddhau rhagor o wybodaeth i'r cyhoedd. 

 

23. Ym mis Chwefror eleni, cyhoeddais y byddwn yn sefydlu gwaddol 

cerddoriaeth ar gyfer Cymru i gefnogi gweithgareddau cerddorol ychwanegol i 

bobl ifanc, sef un o argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Wasanaethau 

Cerdd. Mae manylion pellach am y gwaddol a'i gynnydd yn cael eu cynnwys 

yn ddiweddarach yn y papur hwn. 

 

24. Cyhoeddwyd adroddiad cynnydd ar ôl blwyddyn, yn manylu ar y gwaith sydd 

wedi cael ei wneud yn sgil argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
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Wasanaethau Cerdd, ar 6 Ebrill. Mae'r adroddiad hwn yn sôn am y gwaith 

sy'n cael ei wneud i gefnogi'r gwasanaethau cerdd yng Nghymru.  

 

Cyllid a Chefnogaeth i Ensemblau Sirol a Chenedlaethol 

25. Er nad yw polisi yn ymwneud ag ensemblau cerddorol elitaidd yn dod o dan fy 

mhortffolio, rwy'n ymwybodol o'r rhan hanfodol y maent yn ei chwarae o ran 

cynorthwyo ein pobl ifanc i fanteisio ar gyfleoedd perfformio elitaidd a darparu 

llwybr gyrfa tuag at fod yn gerddor proffesiynol. 

 

26. Wrth i'r ensemblau perfformio cenedlaethol symud o dan adain eu sefydliad 

ymbarél newydd, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, rwy'n 

ymwybodol bod llawer o bryder ynghylch a fydd awdurdodau lleol yn parhau i 

gyfrannu at yr ensemblau a pha effaith y bydd hyn yn ei chael ar ddarparu 

gweithgareddau os ydynt yn dewis peidio â gwneud hynny. 

 

27. Credaf y dylai pob person ifanc sy'n dangos y lefel o dalent gerddorol sydd ei 

hangen i ennill lle ar un o'r ensemblau perfformio cenedlaethol allu cymryd 

rhan. Rhaid i'r ensemblau barhau i fod ar agor i bawb ac nid dim ond y rhai 

sy'n gallu fforddio hynny. Rwyf felly wedi darparu £280,000 i CLlLC i ad-dalu 

awdurdodau lleol am eu cyfraniad at yr ensemblau perfformio cenedlaethol yn 

ystod 2016/17. Rhoddwyd yr arian hwn ar y ddealltwriaeth y bydd 

awdurdodau lleol yn parhau i roi cyfraniad i Gelfyddydau Cenedlaethol 

Ieuenctid Cymru ar gyfer darparu ensemblau yn 2017/18. 

 

Cymorth a Chyllid ar gyfer Gweithgareddau Cerddorol Ychwanegol ar gyfer 

Pobl Ifanc 

28. Ym mis Chwefror eleni gwnes ddatganiad yn y Senedd ynglŷn â sefydlu 

Gwaddol Cerddoriaeth ar gyfer Cymru. Ei nod yw bod yn ffynhonnell gyllid 

tymor canol i'r tymor hir ar gyfer cerddoriaeth a dyma'r cyntaf o'i bath yng 

Nghymru. 

 

29. Nod y gwaddol, a gefnogir gan gyfraniad ar y cyd o £1 filiwn o'm cyllideb i a 

chyllideb Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, yw darparu 

gweithgareddau cerddorol gwell ar gyfer pobl ifanc. 

  

30. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru bellach wedi dechrau ar y broses o sefydlu'r 

gwaddol, gan gynnwys sefydlu bwrdd elusennol annibynnol, a fydd yn gallu 

derbyn rhoddion, rheoli'r gronfa a gwneud penderfyniadau ynglŷn â 

buddiolwyr posibl a chyllid cymwys. 
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31. Bydd y Gwaddol ar gyfer Cerddoriaeth yng Nghymru yn cael ei greu drwy 

roddion elusennol drwy amrywiaeth o ddulliau a rhanddeiliaid. Dros y misoedd 

nesaf rydym yn bwriadu gweithio gydag ystod eang o unigolion a sefydliadau 

o Gymru a thu hwnt er mwyn sicrhau y gall y gronfa ddechrau dyfarnu 

grantiau cyn gynted ag y bo modd. Y gobaith yw y bydd y gronfa yn gallu 

dechrau dyfarnu grantiau o 2020 ymlaen 
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Gwasanaethau cerddoriaeth: 
adroddiad blwyddyn yn ddiweddarach

Adroddiad cynnydd ar argymhellion y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ar gyfer Gwasanaethau Cerddoriaeth yng Nghymru

Ebrill 2017
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Gwasanaethau cerddoriaeth: adroddiad 
blwyddyn yn ddiweddarach
Cynulleidfa
Ysgolion cynradd; ysgolion canol; ysgolion uwchradd; cyrff llywodraethu ysgolion
a gynhelir; awdurdodau lleol; awdurdodau esgobaethol; consortia rhanbarthol;
partneriaid cenedlaethol; Estyn; undebau’r athrawon; cyrff cenedlaethol sy’n 
ymwneud â’r maes addysg; ac aelodau’r cyhoedd. 

Trosolwg
Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r cynnydd a wnaed hyd yma i gyflawni amcanion 
Adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar wasanaethau cerddoriaeth yng
Nghymru (2015) a dylid darllen y ddogfen hon ochr yn ochr â’r adroddiad hwnnw.

Camau i’w cymryd
Dim – er gwybodaeth yn unig. 

Rhagor o wybodaeth
Dylid cyfeirio ymholiadau am y ddogfen hon at:
Yr Is-adran Cwricwlwm
Y Gyfarwyddiaeth Addysg
Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ
e-mail: CurriculumCorrespond@cymru.gsi.gov.uk

Copïau ychwanegol
Mae’r ddogfen hon ar gael o wefan Llywodraeth Cymru yn  
llyw.cymru/addysgasgiliau

Dogfennau cysylltiedig
Adroddiad y grŵp gorchwyl a gorffen ar wasanaethau cerddoriaeth yng  
Nghymru (2015)

    © Hawlfraint y Goron  2017       WG29723       ISBN digidol  978 1 4734 9355 1Tudalen y pecyn 27

http://llyw.cymru/addysgasgiliau


 

  

Contents  
 
Rhagair Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 2 
Cyflwyniad  3 
Cynnydd - blwyddyn ymlaen 4 

Tasg allweddol 1 4 
Tasg allweddol 2 5 
Tasg allweddol 3 6 
Tasg allweddol 4 7 
Tasg allweddol 5 8 
Tasg allweddol 6 9 
Atodiad  – Crynodeb o CAGAC ar ei newydd wedd         11 
 

Tudalen y pecyn 28



 

2 
 

Rhagair gan Ysgrifennydd y Cabinet 
 
Mae cerddoriaeth yn rhan hanfodol o dreftadaeth a bywyd diwylliannol Cymru, 
gan ein cysylltu â'n gorffennol a rhoi cyfleoedd i'n pobl ifanc ar gyfer y dyfodol.  
 
Rwy'n gwybod ein bod yn freintiedig fel cenedl i gael rhwydwaith brwd ac 
ymroddedig o wasanaethau cerddoriaeth ac athrawon cerddoriaeth, sy'n 
ysbrydoli ein pobl ifanc i berfformio a gwella eu sgiliau, gan ddod yn fwyfwy 
hyderus. Maent yn meithrin talent plant bob cam drwy strwythur 'pyramid' 
addysg gerddorol; o'r profiadau cyntaf hynny o greu cerddoriaeth yn y 
dosbarth i wersi cerddoriaeth unigol, i'r cyfle i gael lle yn un o'n ensembles 
cerddoriaeth cenedlaethol mawreddog. 
 
Efallai bod sicrhau bod y gwasanaethau hyn yn parhau i fod yn agored i 
bawb, p'un a ydynt yn gallu talu amdanynt ai peidio, yn ymddangos fel tasg 
hercwleaidd; ond rwy'n siwr y gallwn, drwy gydweithio, eu diogelu i'r dyfodol a 
gwella'r cyfleoedd cerddorol hyd yn oed y tu hwnt i'r hyn sydd ar gael ar hyn o 
bryd. 
 
Yn gynharach eleni, mewn cydweithrediad ag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 
Economi a'r Seilwaith, cyhoeddais gyfraniad o £1miliwn i ddechrau'r broses o 
sefydlu Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth, sef un o argymhellion 
Grŵp Gorchwyl a Gorffen Gwasanaethau Cerddoriaeth. Mae Cyngor 
Celfyddydau Cymru wedi dechrau ar y broses o sefydlu'r gwaddol a byddwn 
am fanteisio ar arbenigedd a thystiolaeth o bob rhan o'r sectorau celfyddydol 
a diwylliannol, addysg gerddorol a'r diwydiannau creadigol i lywio'i 
ddatblygiad. 
 
Yn ogystal ag edrych i'r dyfodol, mae'n rhaid inni ddelio â'r materion anodd 
rydym yn eu hwynebu heddiw. Rwy'n parhau i fod wedi ymrwymo i gefnogi 
awdurdodau lleol i weithredu argymhellion Grŵp Gorchwyl a Gorffen 
Gwasanaethau Cerddoriaeth; er mwyn gwarchod y ddarpariaeth graidd i 
ysgolion a phobl ifanc.  
 
Gan gydweithio ag awdurdodau lleol, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i'w 
helpu i sefydlu dull rhannu offerynnau cerdd yn genedlaethol. Bydd y dull 
rhannu yn golygu bod modd i wasanaethau cerddoriaeth awdurdodau lleol 
wneud defnydd gwell o'u stoc bresennol o offerynnau; drwy ryddhau'r 
cyflenwad a chyflwyno'r arfer o gydgysylltu ar lefel genedlaethol. Bydd y , 
ynghyd â'r cyllid a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer prynu offerynnau 
cerddorol a'r Amnest Offerynnau Cerdd, yn golygu y gallwn roi offerynnau yn 
nwylo'r rheini sydd eu hangen fwyaf.  
 
Drwy weithio mewn partneriaeth agos â sefydliadau ac unigolion ym maes 
addysg gerddorol, maes sy'n adnabyddus am ei frwdfrydedd, ei ymroddiad a'i 
benderfyniad, rwy'n gwybod y gallwn ddiogelu addysg gerddorol i'r 
genhedlaeth nesaf.  
 
Kirsty Williams 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg 
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Cyflwyniad 
 

Ym mis Ionawr 2015 gwnaeth Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau 
ar y pryd, gomisiynu grŵp gorchwyl a gorffen i adolygu'r materion sy'n 
gysylltiedig â chyflenwi Gwasanaethau Cerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yng 
Nghymru. Cylch gorchwyl y grŵp oedd adolygu'r systemau presennol ar 
draws Cymru a chynnig argymhellion ar gyfer gwella'r ddarpariaeth 
gwasanaethau yr oedd yr awdurdodau lleol yn debygol o gyd-gytuno â hwy. 
Roedd aelodau'r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o'r awdurdodau lleol, 
consortia addysg, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cymdeithas Cyfarwyddwyr 
Addysg Cymru (CCAC) ac ysgolion. Gofynnwyd iddynt ystyried y canlynol: 
: 

 dulliau amgen o gyflenwi gwasanaethau;  

 opsiynau ar gyfer polisïau codi tâl, gyda golwg ar sicrhau mwy o 

gydraddoldeb ar draws Cymru, darpariaeth decach a mynediad i 

ddysgwyr sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim;  

 ystyried opsiynau ar gyfer cyflenwi, adnewyddu, prynu a threfniadau 

llogi offerynnau cerdd  

 y potensial am fwy o waith partneriaeth. 

 

Cyhoeddodd y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ei ganfyddiadau ym mis Gorffennaf 

2015, gan gyflwyno 15 argymhelliad ar gyfer Llywodraeth Cymru, Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru, awdurdodau lleol, ysgolion a Chyngor Celfyddydau 

Cymru. Ym mis Tachwedd 2015, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau 

ar y pryd ei ymateb, gan dderbyn y rhan fwyaf o argymhellion yr adroddiad. 

Ar 14 Chwefror 2017, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg gyhoeddi 

ei hymrwymiad i gefnogi gweithgareddau cerddorol ychwanegol ar gyfer pobl 

ifanc drwy sefydlu Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth. Bydd 

Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr 

Economi a’r Seilwaith yn rhoi cyllid gwerth £1 miliwn ar y cyd i sefydlu'r gronfa 

hon ynghyd â chyllid sbarduno  

Mae'r adroddiad hwn yn ddiweddariad ar y cynnydd a wnaed ar ôl blwyddyn 

tuag at weithredu argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Wasanaethau 

Cerddoriaeth. 
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Cynnydd – blwyddyn ymlaen 
 

Tasg allweddol 1 
 
Ystyried dulliau amgen o gyflenwi gwasanaethau sy'n gyson â'r Model 
Cenedlaethol ar gyfer Gweithio'n Rhanbarthol. 
 
Argymhellion  

 
1. Dylai awdurdodau lleol ddarparu manylion eu modelau darparu 

gwasanaeth cyfredol i CLlLC (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) 
erbyn mis Hydref 2015. 
 

2. Erbyn mis Medi 2015, dylai Llywodraeth Cymru, gan gydweithio â 
CLlLC a rhanddeiliaid allweddol, gomisiynu dogfen ganllaw tebyg i 
'astudiaeth achos' ar fodelau darparu presennol a modelau darparu 
posibl i'w hystyried gan lywodraeth leol. Dylid cwblhau'r ddogfen erbyn 
diwedd y flwyddyn ariannol a'i darparu i awdurdodau lleol i'w 
cynorthwyo i gynllunio i'r dyfodol. 
 

3. Dylai awdurdodau lleol ystyried yr ystod o fodelau darparu, a dylai 
CLlLC ddarparu'r model a ffafrir gan bob ALl ar gyfer cyflenwi 
Gwasanaethau Cerddoriaeth i Lywodraeth Cymru erbyn mis Hydref 
2016. 

 
Mae CLlLC wedi gweithio gyda'u partneriaid yn yr awdurdodau lleol a 
CAGAC i archwilio modelau posibl ar gyfer cyflenwi gwasanaethau.  Yn 
dilyn y broses hon cytunwyd y dylid cynnal y drefn bresennol, sef 
Gwasanaethau Cerddoriaeth a reolir gan yr awdurdod lleol. Roeddent o'r 
farn bod pob gwasanaeth yn ddigon hyblyg o ran strwythur a chyllid i 
gyflenwi gweithgareddau cerddorol priodol i'r bobl ifanc yn eu hardal. 
Mae angen cefnogi'r gwasanaethau er mwyn cynnal eu gallu i addasu i 
newidiadau yn y galw ac i'r sefyllfa ariannol.  
 
Mae CLlLC wedi awgrymu mai'r ffordd orau o gyflenwi Gwasanaethau 
Cerddoriaeth yw ar lefel yr awdurdod lleol. Ar y lefel hon, bydd modd 
adlewyrchu anghenion pobl ifanc a chynnal atebolrwydd. Ym marn 
CLlLC, mae'r strwythur presennol lle mae Gwasanaethau Cerddoriaeth 
yn cael eu rheoli gan awdurdodau lleol unigol yn sicrhau cysondeb ac 
ansawdd y ddarpariaeth, gyda gweithgareddau ar gael o'r blynyddoedd 
cynnar a thrwy'r ysgol, ac mewn addysg ôl-16. Mae'r model hwn yn 
sicrhau darpariaeth decach ar gyfer pob plentyn ym mhob awdurdod 
lleol, a hynny ar draws ystod o ddisgyblaethau lleisiol ac offerynnol, 
ynghyd â llwybr ar gyfer datblygu sgiliau. 
 
Cadarnhaodd CLlLC ei bod yn haws cynnal ansawdd y gwasanaeth os 
yw'r awdurdodau'n rhydd i ffurfio modelau sy'n gallu ymateb i'r galw ar 
lefel leol. Fodd bynnag, bydd yr awdurdodau'n parhau i archwilio 
cyfleoedd i gydweithio, lle bo'n briodol. 
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I helpu'r awdurdodau lleol â'r broses o ystyried modelau amgen, mae 
CAGAC wedi ymgynghori â'r Cyngor Addysg Gerddorol a Music Mark i 
baratoi trosolwg o'r sefyllfa bresennol o ran gwasanaethau cerddoriaeth 
ar draws y DU. Bellach, bydd CAGAC yn ystyried a fyddai adroddiad 
astudiaeth achos manylach yn helpu i ennyn dealltwriaeth gliriach o'r 
sefyllfa bresennol. 
 
Mae CAGAC hefyd yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru, wrth 
ddatblygu'r cwricwlwm newydd, roi strwythurau yn eu lle i sicrhau mwy 
o drafodaeth rhwng ysgolion a Gwasanaethau Cerddoriaeth yng 
Nghymru a'u helpu i weithio mewn partneriaeth a dal ei gilydd i gyfrif. 
 

 
 

 

Tasg allweddol 2 
 
Archwilio opsiynau ar gyfer polisïau codi tâl, gyda golwg ar sicrhau mwy o 
gydraddoldeb ar draws Cymru, darpariaeth decach a mynediad i ddysgwyr 
sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim. 
 

 
Argymhellion 
 

4. Gan gydweithio â'u hawdurdodau lleol, dylai ysgolion a chyrff 
llywodraethu fabwysiadu polisïau clir, teg a chyson ar gyfer codi tâl 

am wersi cerddorol. Dylai'r polisïau gael lle amlwg yn nogfennau polisi 
cyhoeddedig yr ysgolion erbyn mis Medi 2016. Ar gyfer disgyblion sy'n 

wynebu tlodi, dylai ysgolion ac awdurdodau lleol ddefnyddio grantiau 
a'u hadnoddau cyllidebol eu hunain hyd yr eithaf i leihau anfantais. 
 

5. Wrth ystyried modelau darparu newydd, dylai awdurdodau lleol geisio 

sicrhau mwy o gysondeb yn eu hardal leol o ran costau rhedeg y 
ddarpariaeth gwasanaeth, a sicrhau mwy o gysondeb o ran prisiau yn 
sgil hynny. Dylai hyn fod yn flaenoriaeth i awdurdodau lleol o fewn y 
ddwy flynedd nesaf, a dylai gynnwys adolygiad o delerau ac amodau 
staff y Gwasanaethau Cerddoriaeth, gyda golwg ar sicrhau amodau 
cyflogaeth teg, cynaliadwy a didwyll. 

 
 
Mae CLlLC wedi ein cynghori bod camau wedi'u cymryd i archwilio sut 
all awdurdodau lleol ac ysgolion weithio gyda'i gilydd i ddatblygu cyd-
ddealltwriaeth o rôl cerddoriaeth o ran cefnogi llesiant ehangach a 
nodau academaidd. Bydd y trafodaethau hyn yn cynnwys sut all 
ysgolion ddefnyddio eu grantiau a'u cyllid dirprwyedig, fel y Grant 
Amddifadedd Disgyblion, i ddatblygu cynnig eang o ansawdd uchel ar 
gyfer cerddoriaeth sy'n canolbwyntio ar y rheini sydd o gefndiroedd 
difreintiedig. 
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Mae CAGAC, ar ran awdurdodau lleol Cymru, wedi archwilio sut i 
sicrhau bod Gwasanaethau Cerddoriaeth yn fwy cyson ym mhob ardal. 
Un o'r prif heriau a nodwyd yn ystod y broses hon oedd bod y gost o 
ddarparu gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig yn fwy na'r gost o'u 
darparu mewn ardaloedd trefol; roedd teithio a chadw staff mewn 
ysgolion bach yn faterion penodol.  
 
Llwyddwyd eisoes i sicrhau cysondeb rhwng awdurdodau lleol o ran 
ffioedd dysgu. Byddwn yn ceisio gweithio gyda phartneriaid yn y sector 
addysg i lunio canllawiau a fydd yn helpu i greu cysondeb rhwng 
ysgolion o ran ffioedd dysgu, gan sicrhau bod cyfraddau'r ffioedd yn 
gyfartal  mewn awdurdodau lleol unigol. 
 
Mae'r telerau ac amodau ar gyfer y staff a gyflogir gan Wasanaethau 
Cerddoriaeth yn parhau i fod yn hyblyg fel bod y gwasanaethau'n gallu 
ymateb i newidiadau yn y model cyflenwi ac i'r sefyllfa ariannol. Bydd 
CLlLC a CAGAC yn parhau i weithio gyda holl Wasanaethau 
Cerddoriaeth awdurdodau lleol i sicrhau bod y staff a gyflogir yn gallu 
manteisio ar ddatblygiad proffesiynol parhaus o ansawdd uchel a 
hyfforddiant hanfodol. Os yw staff yn hunangyflogedig, byddant yn 
gweithio gyda'r awdurdodau lleol i sicrhau bod cyfleoedd ar gael ar 
gyfer datblygiad proffesiynol parhaus. 
 
Wrth i'r gwaith ar yr argymhellion hyn fynd rhagddo, bydd CLlLC yn 
ystyried cael cymorth gan randdeiliaid o fewn ysgolion a Llywodraeth 
Cymru i lunio Cynllun Cerddoriaeth i Gymru er mwyn sicrhau bod y dull 
cydweithredol hwn yn cael ei gyflawni. 

 
 

Tasg allweddol 3 
 
Ystyried opsiynau ar gyfer cyflenwi/adnewyddu/prynu/trefniadau llogi 
offerynnau cerdd  
 

 
Argymhellion  
 

6. O fewn y deuddeg mis nesaf, dylai CLlLC, ar y cyd â rhanddeiliaid 
eraill, gomisiynu cronfa ddata genedlaethol o offerynnau cerdd (yn ôl 

categori, safon a chyflwr) er mwyn canfod bylchau, a chyda'r bwriad y 
bydd ysgolion ac awdurdodau lleol yn cydweithio i ailddosbarthu'r 
offerynnau presennol er budd pawb. 
 

7. O fewn y chwe mis nesaf, dylai Cyngor Celfyddydau Cymru, gan 
gydweithio â rhanddeiliaid eraill, archwilio sut y gall cynllun prynu 

offeryn unigol 'Take it Away' ychwanegu at gynlluniau cyfredol ar gyfer 
prynu a llogi offerynnau cerdd 
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8. Dylai Llywodraeth Cymru gydweithio â rhanddeiliaid allweddol yn 

ystod y chwe mis nesaf i ystyried defnyddio'r Gwasanaeth Caffael 
Cenedlaethol i brynu offerynnau craidd ar y cyd. 
 

9. Dylai gwasanaethau cerddoriaeth awdurdod lleol gydweithio dros y 

ddwy flynedd nesaf i ddatblygu cynlluniau rhannu/trwsio/cynnal gyda'r 
nod o ffurfio darpariaeth gyson ledled Cymru, a dylent hefyd weithio 
gyda'i gilydd, a chyda rhanddeiliaid eraill i gynnal diwrnod amnest 
offerynnau cenedlaethol. 

 
Dros y 12 mis diwethaf, mae'r awdurdodau lleol wedi archwilio sut all 
cronfa ddata genedlaethol o offerynnau cerdd helpu i ailddosbarthu 
offerynnau ac felly gwneud defnydd gwell o'r adnoddau presennol.  
 
Bydd CILIC, gyda cymorth Llywodraeth Cymru, yn awr yn edrych i 
sefydlu dull rhannu offerynnau yn genedlaethol, gyda’r gwaith yn 
dechrau yn y flwyddyn ariannol 2017/18. Yn ogystal bydd Llywodraeth 
Cymru yn darparu £220,000 (£10,000 fesul awdurdod lleol) y brynu 
offerynnau newydd y gellir eu hychwanegu at a’u rheoll drwy’r dull 
rhannu offerynnau. 
 
Mae'r awdurdodau lleol yng Nghymru wedi bod yn cydweithio i nodi'r 
cyfleoedd a'r heriau posibl a ddaw yn sgil cynllun ar y cyd ar gyfer 
atgyweirio a chynnal offerynnau. Cytunwyd nad oedd cynllun o'r fath yn 
ymarferol, ond y dylid datblygu canolfan ailgylchu genedlaethol er 
mwyn helpu i ddarparu offerynnau. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chyngor 
Celfyddydau Cymru i sefydlu Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer 
Cerddoriaeth (gweler argymhelliad 13). Bydd y bwrdd annibynnol rydym 
yn bwriadu ei sefydlu i reoli'r gwaddol yn goruchwylio'r modd y mae'r 
grantiau a ddosbarthwyd o dan y gronfa yn cael eu targedu. Bydd prynu 
offerynnau cerdd ar gyfer pobl ifanc yn cael ei ystyried fel rhan o'r 
broses hon. 
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru dal wrthi'n archwilio rôl ac 
ymarferoldeb cynllun Take It Away sy'n cynnig benthyciadau di-log i 
brynu offeryn a ad-delir mewn rhandaliadau. Mae'r Cyngor wedi cael 
trafodaethau cychwynnol â CLlLC ynghylch y posibilrwydd o ymchwilio 
i'r cynlluniau prynu offerynnau sy'n bodoli eisoes yng Nghymru er mwyn 
darparu trosolwg o'r sefyllfa ac ystyried y ffordd orau o ategu'r hyn sydd 
eisoes ar gael 
 
Mae Llywodraeth Cymru a CLlLC wedi dechrau cwmpasu cychwynnol ar 
gyfer darparu Wythnos Amnest Offeryn Cerddorol Cymru. Bwriedir i hyn 
ddigwydd yn ystod gwanwyn/haf 2017. 
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Tasg allweddol 4 
 

Ystyried y potensial am fwy o waith partneriaeth  
 

 
Argymhellion  
 

10. Dylai CCAC adolygu cyfansoddiad y grŵp penaethiaid gwasanaethau 

cerddorol (CAGAC) o fewn y chwe mis nesaf, a diwygio'r cylch 
gorchwyl i adlewyrchu blaenoriaethau strategol sy'n dod i'r amlwg. 
 

11. Dylai Llywodraeth Cymru gysylltu â Fforwm Partneriaeth 

Cerddoriaeth Cymru o fewn y chwe mis nesaf ac archwilio'r potensial 
am fwy o waith partneriaeth. 

 
 
Mae CCAC wedi adolygu cyfansoddiad CAGAC ac wedi gwneud 
newidiadau a fydd yn helpu'r grŵp i ymateb yn well i'r blaenoriaethau 
sy'n dod i'r amlwg. Ceir crynodeb llawn o gyfansoddiad newydd CAGAC 
yn Atodiad A yr adroddiad hwn. 
 
Aeth swyddogion Llywodraeth Cymru i Fforwm Partneriaeth 
Cerddoriaeth Cymru a byddant yn parhau i weithio gyda'r partneriaid 
hyn a'r rheini yn CLlLC a CAGAC. 
 
Mae cynrychiolwyr o CAGAC ar y Fforwm a byddent yn croesawu'r cyfle 
i weithio gyda phartneriaid i fireinio eu cylch gwaith a'u cynnig i 
ysgolion. Bydd CAGAC yn parhau i weithio gyda'r Fforwm i sicrhau bod 
pob Gwasanaeth Cerddoriaeth yn cael y cyfle i nodi anghenion a 
chyfleoedd i weithio mewn partneriaeth i osgoi dyblygu. 

 
 

Tasg allweddol 5 
 
Datblygu cyfres o ddisgwyliadau gofynnol, a strwythurau a chylch gorchwyl 
enghreifftiol ar gyfer cyflenwi gwasanaethau cerddoriaeth ledled Cymru. 
 

 
Argymhellion  
 

12. Gan ddechrau ar unwaith, dylai awdurdodau lleol gydweithio ag 
ysgolion a chyrff llywodraethu dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn 
mabwysiadu'r cylch gorchwyl ar gyfer gwasanaethau cerddoriaeth a 
nodir yn yr adroddiad hwn. Dylid rhoi cyhoeddusrwydd eang i'r cylch 
gorchwyl hwn. 
 

13. Dylai Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru ymchwilio 
i'r posibilrwydd o sefydlu Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth, 
a'r cyfyngiadau ar hynny, er mwyn datblygu cyfleoedd i bobl ifanc 
wireddu eu posibiliadau drwy sgiliau a doniau cerddorol. Wrth 
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ymchwilio, dylid ystyried y model a'r adnoddau ar gyfer gwaddol o'r 
fath, gan gynnwys y posibiliad o gyflwyno ardoll wirfoddol ar docynnau, 
a dylai’r Gweinidogion dderbyn adroddiad ar ddichonoldeb cychwynnol 
o fewn chwe mis. 

 

 
Croesawodd CLlLC a CAGAC y pwyslais y mae'r Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen yn ei roi ar wella cysondeb wrth gyflenwi gwasanaethau 
cerddoriaeth drwy hybu cydweithio rhwng awdurdodau lleol. Wrth 
symud ymlaen â'r gwaith o dan yr argymhelliad hwn, maent wedi nodi 
sawl her. Roedd yr heriau hyn yn ymwneud yn bennaf ag agweddau ar y 
broses gyflenwi yr effeithiwyd fwyaf arnynt gan bwysau ar gyllidebau 
awdurdodau lleol. 
 
Er bod yr heriau hyn yn gysylltiedig â lefelau cyllid, mae'r ddau sefydliad 
yn parhau'n ymrwymedig i weithio gyda rhanddeiliaid o fewn yr 
awdurdodau lleol a'r sector addysg i ddod o hyd i atebion sy'n gallu 
cynnal a chefnogi Gwasanaethau Cerddoriaeth i ysgolion. 
 
Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Celfyddydau 
Cymru, wedi cwblhau'r astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer sefydlu 
Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth.  
 
Bellach, mae'r Llywodraeth wedi ymrwymo i gyflwyno'r ffynhonnell 
newydd a hirdymor hon o incwm i helpu i gyflenwi gweithgareddau 
cerddorol ychwanegol ar gyfer pobl ifanc. Ar 14 Chwefror, cyhoeddodd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg y bydd cyfraniad ar y cyd o £1 
miliwn yn cael ei wneud i'r gronfa mewn partneriaeth ag Ysgrifennydd y 
Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith. Bydd hyn yn talu am gostau 
sefydlu'r gronfa ac yn darparu cyllid sbarduno y bydd modd i'r bwrdd 
annibynnol a fydd yn gweinyddu'r gwaddol adeiladu arno.  
 
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi'i gomisiynu gan Lywodraeth 
Cymru i ddatblygu'r gwaddol, gyda golwg ar ei lansio yn nes ymlaen 
eleni. 

 
 

Tasg allweddol 6 
 

Datblygu memorandwm cyd-ddealltwriaeth i'r holl awdurdodau lleol gytuno 
arno. 
 

 
Argymhellion  
 

15. Gan ddechrau ar unwaith lle bo'n briodol, dylai awdurdodau lleol fynd 
ati ar y cyd i weithio ac adeiladu modelau gwasanaeth, gan anelu i 
sicrhau eu bod yn esgor ar ddarpariaeth o safon uchel sy'n cynnig 
gwerth am arian. Dylid defnyddio memorandwm cyd-ddealltwriaeth 
rhwng dau neu fwy o awdurdodau i adlewyrchu modelau 
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cyflenwi/gwasanaeth, arferion gwaith a threfniadau partneriaeth 
cyfredol; yn ogystal â hyn, dylid rhannu memoranda o'r fath ag 
awdurdodau lleol eraill fel enghreifftiau o gydweithio ac arfer da. 
 

 
Ar ôl cyhoeddi canfyddiadau'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
Wasanaethau Cerddoriaeth, mae CAGAC wedi bod yn gweithio gyda'r 
awdurdodau lleol i nodi'r rheini sydd eisoes yn gweithio mewn 
partneriaeth, yn ffurfiol ac yn anffurfiol, ac a oes modd cynyddu ac 
ehangu'r mathau hyn o drefniadau cydweithio. 
 
Yn ystod y broses hon, maent wedi nodi nifer o rwystrau sy'n atal 
awdurdodau lleol rhag cydweithio. Byddant yn parhau i weithio gyda'r 
awdurdodau lleol i oresgyn y rhwystrau hyn a'u helpu i greu a chynnal 
trefniadau cydweithio dros y misoedd nesaf. 
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Atodiad: Crynodeb o CAGAC ar ei newydd wedd 
 
Is-grŵp Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (CCAC) yw CAGAC 
(Cymdeithas Addysg Gerdd Awdurdodau Cymru), a chaiff ei drefnu drwy 
Grŵp Cydgysylltu Gwelliannau CCAC. 
 
Nod y gymdeithas 

 
Hyrwyddo addysg gerddorol awdurdodau lleol yng Nghymru - gan sicrhau bod 
gan bob plentyn a pherson ifanc y cyfle i ddysgu, chwarae offeryn a chanu. 
 
Amcanion 
 
• Cefnogi gwasanaethau cerddoriaeth fel y gallant fodloni anghenion 

ysgolion mewn perthynas ag amrywiaeth o wasanaethau ac ansawdd y 
gwasanaethau, gan gynnwys cefnogi athrawon dosbarth cyffredinol ac 
ymarferwyr nad ydynt yn addysgu cerddoriaeth i gyflawni gofyniad y 
cwricwlwm cenedlaethol.  

 
• Herio gwasanaethau cerddoriaeth i fodloni anghenion dysgwyr ar gyfer 

gwersi unigol/mewn grwpiau sy’n fforddiadwy ac o ansawdd uchel a 
gaiff eu cyflwyno gan staff sydd wedi'u hyfforddi, a chynnig cyfleoedd i 
wella a gallu symud ymlaen i ddysgu ar lefel uwch. 

 
• Bod gweithio mewn partneriaeth wrth wraidd y gweithrediadau drwy 

hwyluso rhwydweithio effeithiol â chyrff eraill; a rhannu arferion da ar 
draws pob un o wasanaethau cerddoriaeth yr Awdurdodau Lleol yng 
Nghymru. 

 
• Cynrychioli ac adlewyrchu safbwyntiau CCAC mewn perthynas ag 

addysg gerddorol yng Nghymru, gan ddarparu cymdeithas 
genedlaethol ragweithiol ac ymatebol ar ran CCAC.  

 
 
• Adlewyrchu polisi a strategaeth Llywodraeth Cymru - ac ymateb iddynt  

ar gyfer addysg gerddorol a'r gwasanaethau cerddoriaeth a ddarperir 
yng Nghymru. 

  
Aelodaeth 

 
Aelodau'r gymdeithas yw cynrychiolwyr gwasanaethau cerddoriaeth yr 
Awdurdodau Lleol yng Nghymru a enwebwyd, a chaiff patrwm y rolau ei 
ddiffinio gan bob awdurdod.  
  
Swyddogion 

 
1.    Cadeirydd – yn gwasanaethu cyfnod o 18 mis 

• Hwyluso a chadeirio pob cyfarfod 
 

• Bod yn brif gyswllt ar gyfer gohebiaeth a dderbynnir ac a anfonir. 
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• Bod yn llefarydd ar ran y gymdeithas 
 
2.    Cynrychiolydd Gogledd Cymru - yn gwasanaethu cyfnod o 18 mis 
 

• Dirprwyo yn absenoldeb y cadeirydd 
 

• Cynorthwyo CAGAC wrth hwyluso grwpiau gorchwyl a gorffen 
pan fydd angen gwneud 

 
• Olynu'r cadeirydd ar ddiwedd y cyfnod o 18 mis (yn amodol ar 

gynnal pleidlais) 
 
3.  Cynrychiolydd De Cymru 
 

• Dirprwyo yn absenoldeb y cadeirydd 
 

 Cynorthwyo CAGAC wrth hwyluso grwpiau gorchwyl a gorffen 
pan fydd angen gwneud 

 
• Olynu'r cadeirydd ar ddiwedd y cyfnod o 18 mis (yn amodol ar 
gynnal pleidlais) 

 
4. Cynrychiolydd o CCAC/CLlLC (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) 
 

• Hwyluso'r cysylltiad â CLlLC a thynnu sylw at unrhyw wybodaeth 
berthnasol i'w gweithredu ac er gwybodaeth 

 
• Hysbysu CAGAC am bolisïau a gwybodaeth berthnasol yn unol 

ag amcanion a nodau Llywodraeth Cymru o ran addysg 
 
5. Ysgrifennydd / Trysorydd - gallent gael eu hethol eto ar ddiwedd y cyfnod o 
18 mis 
 

• Bod yn gyfrifol am ddosbarthu papurau a gwaith cyllid CAGAC 
 
Pa mor aml y cynhelir cyfarfodydd 
 
Bydd y gymdeithas yn cyfarfod unwaith y tymor, ar ddiwrnodau gwaith - un 
cyfarfod yn y De, un cyfarfod yn y Canolbarth ac un yn y Gogledd. Y 
Gwasanaethau Cerddoriaeth a fydd yn eu tro yn cynnal y cyfarfodydd hyn. 
Bydd cyfarfodydd eraill ar gyfer y cwricwlwm a/neu grwpiau gorchwyl a 
gorffen y gwasanaethau cerddoriaeth yn cael eu trefnu pan fydd angen 
gwneud.  
  
Ymlyniad 

 
Bydd cynrychiolwyr CAGAC a enwebwyd yn mynychu'r canlynol: 

I. Paneli Cynghori pob un o ensembles CCIC 
II. Fforwm Partneriaeth Cerddoriaeth 
III. Cymdeithas y Deyrnas Unedig ar gyfer Addysg Gerdd – Music 

Mark 
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IV. CAG – Cyngor Addysg Gerddorol 
V. CCC – Rhwydweithiau Rhanborthol 

 
Bydd yr enwebiadau hyn yn cael eu cadarnhau bob 18 mis - yr un pryd â'r 
etholiad am swyddogion  
  
Rhwydweithio 

 
Caiff y rhai hynny nad ydynt yn aelodau eu gwahodd gan y cadeirydd i ddod i 
gyfarfodydd y gymdeithas pan fydd gofyn gwneud yn ôl yr agenda. 
  
Atebolrwydd 
 
Caiff cofnodion pob cyfarfod eu cofnodi. Anfonir y cofnodion at 
Gyfarwyddwyr Addysg / Prif Swyddogion Addysg ar ôl iddynt gael eu 
cymeradwyo yn y cyfarfod dilynol.  
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Response from Bridgend County Borough Council 

Ymateb gan Cyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr 

Funding for and Access to Music Education – Questions 

for Local Authorities  

1. For the latest financial year the LA outturn for music services is 

anticipated to breakeven as expenditure is funded from grants and 

SLA’s with schools. A breakeven budget has also been set for the 

2017-18 financial year.  

2. This is spent directly by the authority.  

3. There are 19 staff currently employed directly in music services, a 

number of whom are employed on a part-time basis – none of these 

are supported through consortium working. 

4. For 2016-17 financial year the LA provided £574,340 to schools for 

music services. For 2017-18 the LA plans to allocate £574,340.  

5. The provision identified in question 4 is not ring-fenced in any way. 

Schools are free to spend it on other services. 

6. The LA plans to provide funding to the Four Counties (regional 

ensemble) admin/SLA - £2,730 (and is exploring ways to fund the 

Four Counties Pupil Subsidy - £4,300) 
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Response from Carmarthenshire County Council 

Ymateb gan Cyngor Sir Gaerfyrddin 

Funding for and Access to Music Education – Questions 

for Local Authorities  

For the latest financial year for which figures are available, how much 

did your authority spend centrally on music services?  

The total spend for Carmarthenshire Music Service was £1,190,341.00 of 

which £1,117,098.00 income was generated by Service Level Agreements 

(SLAs). Therefore the total central spend was £73,243.00. 

How much do you plan to spend in the next (2017-18) financial year?  

Of the spending identified in question 1, is this spent directly by the 

authority or do you work through a consortium arrangement with other 

Local Authorities?  

If you work through a consortium, which other local authorities are 

involved?  

The spend was direct from the local authority. 

How many staff do you currently employ directly in music services or 

how many posts do you support through consortiums?  

Carmarthenshire Music Service currently employs 26.95 FTE members of 

staff. 

For the latest financial year for which figures are available, how much 

did your authority provide to schools for music services?  

469.98 hours of tuition was provided to schools last year at an SLA cost of 

£57.00 per hour  

How much do you plan to provide to schools in the next (2017-18) financial 

year?  

Is any of the provision identified in question 4, ring fenced in any way 

or are schools free to spend their allocation on other services?  

No Funding is ring fenced in Carmarthenshire. 

Does your authority plan to provide any funding for the regional and 

national ensembles in the next financial year?  

If so, how much?  

£2,000.00 is paid each year from the Music Service budget to support 

consortium (ERW) music activities. 
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Dear Mr. George, 
 
Funding for and Access to Music Education – Request for Information 
 
Please find below the responses from Ceredigion County Council to your request for information 
dated 21/3/17.  
 
Question 1 
 
Ceredigion’s latest forecast for the 2016-17 is net expenditure of £504,000.  The net budget for 
2017-18 is £536,000. The Music Service will be reviewed during 2017-18. 
 
Question 2 
 
Ceredigion works closely with the music services in Carmarthenshire and Pembrokeshire, but all 
income and expenditure is accounted in-house. 
 
Question 3 
 
The music service in Ceredigion currently employees 19 staff; this equates to 13.56 full-time 
equivalent teachers. 
 
Question 4 
 
No funding is provided directly to schools.  Schools invited to participate in the county service. 
 
Question 5 
 
Not applicable 
 
 

Dyddiad 
Date 23rd March, 2017 
Gofynnwch am 
Please ask for Matthew Brown  
Llinell uniongyrchol 
Direct line 01970 633631 
Fy nghyf 
My ref MB/lw 
Eich cyf 
Your ref  
Ebost 
Email matthew.brown@ceredigion.gov.uk 

Mr Stephen George  
Committee Clerk 
Culture, Welsh Language and Communications Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
CARDIFF 
CF99 1NA  
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Question 6 
 
Expenditure for ensembles is included in the figures in question 1, but there is no discrete 
heading. 
 
 
I hope these answers provide the information you require. You are of course welcome to contact 
us if you have further enquiries.  
 
 
Yours sincerely 

 
Matthew Brown 
Head of Learning Services  
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Funding for and Access to Music Education – Questions for Local Authorities  

1. For the latest financial year for which figures are available, how much did your authority spend 

centrally on music services?  

£49k 

How much do you plan to spend in the next (2017-18) financial year?  

£0k 

2. Of the spending identified in question 1, is this spent directly by the authority or do you work 

through a consortium arrangement with other Local Authorities?  

        Spent directly by the authority 

       If you work through a consortium, which other local authorities are involved?  

       n/a 

3. How many staff do you currently employ directly in music services or how many posts do you 

support through consortiums? 

        We employ 17 persons in 12.9FTE and have 8 self - employed tutors  

4. For the latest financial year for which figures are available, how much did your authority provide to    

schools for music services?  

£233k 

How much do you plan to provide to schools in the next (2017-18) financial year?  

£233k 

5. Is any of the provision identified in question 4, ring fenced in any way or are schools free to spend      

their allocation on other services? 

        £233k is ring fenced until the end of March 2018 

 

Does your authority plan to provide any funding for the regional and national ensembles in the next 

financial year?  

Yes 

If so, how much?  

Due to the formula involved in this funding, this is impossible to say at this time as it depends on the 

numbers participating. This year we funded North East Wales regional ensembles £5,391.71 and North 

Wales ensembles £ 8,803.65 
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Response from Gwynedd Council 

Ymateb gan Cyngor Gwynedd 

1. Faint wnaeth eich awdurdod ei wario yn ganolog ar wasanaethau 

cerddoriaeth yn ystod y flwyddyn ariannol y mae'r ffigurau 

diweddaraf ar gael ar ei chyfer?  

£117,000 

Faint ydych chi'n bwriadu ei wario yn y flwyddyn ariannol nesaf 

(2017-18)?  

£117,570 

2. O'r gwariant a nodwyd yng nghwestiwn un, a yw'r arian hwn yn 

cael ei wario'n uniongyrchol gan yr awdurdod ynteu a ydych yn 

gweithio ar sail trefniadau consortiwm gydag Awdurdodau Lleol 

eraill? 

Os ydych yn gweithio trwy gonsortiwm, pa awdurdodau lleol 

eraill sy'n rhan o'r trefniadau hynny?  

Mae Cyngor Gwynedd a Cyngor Môn yn prynu gwasanaethau cerdd 

gan gwmni “Gwasanaeth Ysgolion William Mathias” drwy cytundeb. 

Mae Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyfyngedig yn gwmni 

sydd wedi ei gyfyngu trwy warant ac wedi ei  gofrestru yn elusen. 

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo 

ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a 

Môn. Cyflawnir hyn drwy ddarpariaeth o wersi cerddorol offerynnol 

a lleisiol i dros 5000 o ddisgyblion gan bron i i 65 o diwtoriaid 

profiadol, ei gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 4,500 o 

offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir. 

3. Sawl aelod o staff ydych chi'n ei gyflogi yn y gwasanaethau 

cerddoriaeth ar hyn o bryd, neu faint o swyddi ydych chi'n eu 

cefnogi drwy gonsortia?  

Nid yw Cyngor Gwynedd yn cyflogi unrhyw staff i gyflawni y 

gwasanaeth cerddoriaeth – darperir y gwasanaeth gan gwmni 

GYWM  

4. Faint o arian wnaeth eich awdurdod ei ddarparu i ysgolion ar 

gyfer gwasanaethau cerddoriaeth yn y flwyddyn ariannol y mae'r 

ffigurau diweddaraf ar gael ar ei chyfer?  

£284,636 
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Faint o arian ydych chi'n bwriadu ei ddarparu i ysgolion yn y 

flwyddyn ariannol nesaf (2017-18)?  

£287,739 

5. A yw unrhyw faint o'r ddarpariaeth ariannol a nodwyd yn ateb i 

gwestiwn pedwar wedi'i glustnodi ar gyfer unrhyw ddibenion 

arbennig, neu a oes rhwydd hynt i ysgolion wario eu harian ar 

wasanaethau eraill? 

Os ydych yn gweithio trwy gonsortiwm, pa awdurdodau lleol 

eraill sy'n rhan o'r trefniadau hynny?  

Mater i Cyrff Llywodraethwyr yr ysgolion yw gosod cyllideb 

ysgolion wedi derbyn dyraniad terfynol gan yr Awdurdod. Mater i’r 

Cyrff Llywodraethwyr yw gosod ffioedd perthnasol i rieni disgyblion 

am wersi cerddorol a brynir gan Cwmni GYWM. 

Noder yn 2015-16 y sefyllfa derfynol  ganlynol:- 

Gwariant Gross Ysgolion Gwynedd  (prynu gwasanaeth gan 

gwmni GYWM)          

£547,795 

Llai Incwm gan Rieni 

(£212,491) 

Gwariant Net Ysgolion  

£335,304 

Dyraniad Ysgolion 2015-16  

£280,465 

Gwariant uwch na’r dyraniad £54,839 neu 19.6% uwch na’r 

dyraniad.  

Disgwylir i’r tueddiad gwariant barhau yn 2016-17 a 2017-18 

6. A yw eich awdurdod yn bwriadu darparu unrhyw gyllid ar gyfer 

ensemblau rhanbarthol a chenedlaethol yn ystod y flwyddyn 

ariannol nesaf?  

Ydi 

Tudalen y pecyn 47



Os felly, faint?  

£7,870 
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Response from Monmouthshire County Council 

Ymateb gan Cyngor Sir Fynwy 

1. Monmouthshire County Council spent £112,125 centrally on music 

services this year and schools anticipated spend for this financial 

year is £257,340. We plan to spend a similar amount in the 

financial 2017-18. 

2. Monmouthshire’s central funds for music services are used to 

commission the provision of music services from Gwent Music. 

3. As we commission the service we do not employ any staff centrally. 

4. During the latest financial year we provided £44,000 to our school 

to subsidise music services and plan to spend the same amount in 

financial year 2017 -18. 

5. The £44,000 provided to school is transported to Gwent Music to 

reduce the cost of music lessons for learners at the point of 

delivery. 

6. Currently we are not planning to provide any funding for regional 

or national ensembles for the coming financial year. 
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Date Dyddiad 13th April 2017 g Neath Port Talbot 
~ ~ Castell-nedd Port Talbot Direct line Rhif !fan 01639 763298 

Email Ebost a.evans@npt.gov.uk 

Contact Cyswllt Mr Aled Evans 
Count BOlou h C inC Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Stephen George 
Committee Clerk 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
Cardiff CF99 INA 

Dear Sir, 

Your ref Eich cyf 
Our ref Ein cyf AE/jg 

I am writing in response to your request for information on the support that Neath 
Port Talbot County Borough Council provide for our Cerdd NPT Music Service. 

For the latest financial year, NPTCBC spend £244,588 centrally on Cerdd NPT 
Music through a Service Level Agreement (SLA) with NPT Schools. Each school is 
allocated a set amount from the £244,588 provided for music tuition through the 
SLA but are free to allocate the spend on specific parts of the music service. Nearly 
all NPT Schools choose Cerdd NPT Music as their service provider (66 out of 67). 
Schools can also purchase additional music provision at a reduced rate, which is paid 
through the school budget. Many schools are now cutting their additional music 
provision due to budget restraints and only receive the music tuition time allocated 
by the SLA allowance. Heads of Music ofNPT Comprehensive Schools have shown 
concerns at the decline in pupil numbers taking GCSE Music as the lack of options 
available are preventing students choosing the subject. This will result in less 
demand for instrumental and vocal lessons. 

Education, Leisure & Lifelong Learning 
Aled Evans, Director of Education, Leisure & long Learning 

Oes 

Civic Centre, Port Talbot, SA13 1PJ 

Tel 01639 763298 

Addysg, Hamdden a Oysgu Gydol Oes 
Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol 

Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA 13 1 PJ 

Ftcn 01639 763298 

We welcome correspondence in Welsh and will deal with Welsh and English correspondence to the same standards and 
timescales. 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a byddwn yn ymdrin a gohebiaeth Gymraeg a Saesneg i'r un safonau ac amserlenni. 

www.npt.gov.uk 

Cont'd .... , 
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2. 

An additional subsidy of £272,935 to assist with the running of the service was 
provided by NPTCBC in 2016/17. This extra sum largely covers salary costs and the 
purchase of equipment, allowing the music service to charge schools at a very 
competitive rate and provide County Music ensembles. 

Cerdd NPT Music currently employs 37 members of staff. This figure includes 
contracted teaching staff, self-employed instrumental instructors, administrative 
support staff and five music centre staff. This equates to 17.02 full time equivalent 
on the teaching staff, 1.17 self-employed teachers and 1.1 administration staff. 

For the new financial year (2017118), the central funding will be £206,539 with a 
subsidy of £ 170,241. This has been achieved with efficiencies made since the 
disengagement from Swansea Music. Changes were made to staffing levels, 
timetables were adjusted to allow more contact time within the school day and we 
naturally have less travelling time and costs as staffdo not cross county boundaries. 
These efficiencies will not affect the delivery of music provision to NPT schools. 
These sums of money are paid directly from the Local Authority. 

NPT is supportive of the music service and has continued this support through 
financial, advice, and relocation support with direct line management. 

In addition to funding the Music Service and County Ensembles, NPTCBC currently 
contribute £33k to the National Youth Ensembles through the Service Agreement 
between the WJEC and the Local Authorities in Wales established in 2013114. 

Yours sincerely 

Mr. Aled Evans 
Director of Education, Leisure & Lifelong Learning 
Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu GydolOes 

Education, Leisure & Lifelong Learning 
Aled Evans, Director of Education, Leisure & long Learning 

Oes 

Civic Centre, Port Talbot, SA 13 1 PJ 

Tel 01639 763298 

Addysg, Hamdden a Oysgu Gydol Oes 
Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol 

Y Ganolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ 

Ffan 01639 763298 

We welcome correspondence in Welsh and will deal with Welsh and English correspondence to the same standards and 
timescales. 

Croesewir gohebiaeth yn y Gymraeg a byddwn yn ymdrin a gohebiaeth Gymraeg a Saesneg i'r un safonau ac amserlenni. 
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Response from Rhondda Cynon Taf County Borough Council 

Ymateb gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Please find below the answers to the questions set. 

1. For the latest financial year for which figures are available, how much 

did your authority spend centrally on music services?   

2016-17 £177,000 

How much do you plan to spend in the next (2017-18) financial year?  

2017-18 £135,000 tbc 

2. Of the spending identified in question 1, is this spent directly by the 

authority or do you work through a consortium arrangement with 

other Local Authorities?  

Torfaen CBC is part of the Gwent Music Service consortium arrangement 

If you work through a consortium, which other local authorities are 

involved?  

Newport CBC (host), Blaenau Gwent CBC, Monmouth CBC 

3. How many staff do you currently employ directly in music services or 

how many posts do you support through consortiums?  

Torfaen CBC do not employ any staff in music services directly. Newport, as 

host, can provide data on how many posts are supported through the Gwent 

Music Service 

4. For the latest financial year for which figures are available, how much 

did your authority provide to schools for music services?  

Historically, a sum was identified in the Delegated Schools Budget for music 

support. However, in 2010-11 the LA added that sum to the total funding 

allocation for school resources and capitation. Notionally (utilising the 

historic funding formula methodology, historic funding values and changes 

to available funding and pupil numbers over time), the sum included within 

this part of the delegated schools funding is in the region of £150,000 
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How much do you plan to provide to schools in the next (2017-18) 

financial year?  

Funding continues to be provided to schools in the same way as in 2016-17. 

There has been no funding uplift to this area of the Schools Delegated 

Budget for 2017-18 

5. Is any of the provision identified in question 4, ring fenced in any way 

or are schools free to spend their allocation on other services?  

The funding is not ring-fenced and is included within each school’s 

delegated budget share 

6. Does your authority plan to provide any funding for the regional and 

national ensembles in the next financial year?  

Yes 

If so, how much?  

The element of the funding provided to the Gwent Music Service associated 

with events and regional and national ensembles has historically been 

around £90,000. However, the detail of the distribution of the funding over 

the various activities – school tuition, individual tuition, support through the 

hardship fund, music centre activities and events and regional and national 

ensembles – is yet to be determined for 2017-18. Additionally, the LA has 

made provision to continue to support the National Youth Arts Wales, 

through the WJEC, at a standstill funding level. 
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Response from Torfaen County Borough Council 

Ymateb gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

1. For the latest financial year for which figures are available, how 

much did your authority spend centrally on music services?   

2016-17 £177,000 

How much do you plan to spend in the next (2017-18) financial 

year?  

2017-18 £135,000 tbc 

2. Of the spending identified in question 1, is this spent directly by 

the authority or do you work through a consortium arrangement 

with other Local Authorities?  

Torfaen CBC is part of the Gwent Music Service consortium 

arrangement 

 

If you work through a consortium, which other local authorities 

are involved?  

Newport CBC (host), Blaenau Gwent CBC, Monmouth CBC 

 

3. How many staff do you currently employ directly in music 

services or how many posts do you support through 

consortiums?  

Torfaen CBC do not employ any staff in music services directly. 

Newport, as host, can provide data on how many posts are 

supported through the Gwent Music Service 

 

4. For the latest financial year for which figures are available, how 

much did your authority provide to schools for music services?  

Historically, a sum was identified in the Delegated Schools Budget 

for music support. However, in 2010-11 the LA added that sum to 

the total funding allocation for school resources and capitation. 

Notionally (utilising the historic funding formula methodology, 

historic funding values and changes to available funding and pupil 
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numbers over time), the sum included within this part of the 

delegated schools funding is in the region of £150,000 

 

How much do you plan to provide to schools in the next (2017-

18) financial year?  

Funding continues to be provided to schools in the same way as in 

2016-17. There has been no funding uplift to this area of the 

Schools Delegated Budget for 2017-18 

5. Is any of the provision identified in question 4, ring fenced in any 

way or are schools free to spend their allocation on other 

services?  

The funding is not ring-fenced and is included within each school’s 

delegated budget share 

6. Does your authority plan to provide any funding for the regional 

and national ensembles in the next financial year?  

Yes 

If so, how much?  

The element of the funding provided to the Gwent Music Service 

associated with events and regional and national ensembles has 

historically been around £90,000. However, the detail of the 

distribution of the funding over the various activities – school 

tuition, individual tuition, support through the hardship fund, 

music centre activities and events and regional and national 

ensembles – is yet to be determined for 2017-18. Additionally, the 

LA has made provision to continue to support the National Youth 

Arts Wales, through the WJEC, at a standstill funding level. 

Tudalen y pecyn 56



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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CULTURE, TOURISM EUROPE AND EXTERNAL RELATIONS 
COMMITTEE 

 

 
Bethan Jenkins AC 
Chair 
Culture, Welsh Language and 
Communications Committee  
 
By email 
 
 
 
 
 
 
 

The Scottish Parliament 
Edinburgh 
EH99 1SP 

 
Direct Tel: 0131-348-5234 

(RNID Typetalk calls welcome) 
Fax: 0131-348-5088 

(Central) Textphone: 0131-348-5415 
Email: europe@parliament.scot 

 
 

  
08 May 2017 

Dear Chair 

 

Appointment of new BBC Board Members for Wales, Scotland and Northern 
Ireland 

On behalf of the Scottish Parliament’s Culture, Tourism, Europe and External 
relations Committee I would like to thank you for your letter of 8 March outlining your 
concerns regarding the appointment of non-executive Nation Members to the BBC 
Board, under the new BBC Charter.  

As you will see from the attached letter from the Cabinet Secretary for Culture, 
Tourism and External Affairs, the Scottish member (Steve Morrison) has now been 
appointed. Although the Scottish Government welcomed the appointment, concerns 
were raised about the process and in particular the time available to respond.  

The Committee has therefore been unable to undertake any pre-appointment 
scrutiny but intends to invite Mr Morrison to give evidence to the Committee in the 
coming months to discuss his role and plans for the position in the future. 

I understand that Welsh Minsters did not give their consent to the appointment 
proposed by the Secretary of State for Culture, Media and Sport (Dr Carol Bell). 
Members of this Committee agree that wider consideration should be given to the 

Tudalen y pecyn 67

Eitem 4.1



appoin
devolve

I would
deliber

 

Yours s

 

 

Joan M

Conven

Europe

 

 

tment proc
ed nations

d be gratef
rations on t

sincerely, 

McAlpine M

ner 

ean and Ex

cess in fut
s to ensure

ful for any 
this matter

 

 

 

MSP 

xternal Rel

ture, which
 that appo

update yo
r.  

lations Com

h allows fo
intments fa

u may be a

mmittee 

or the requ
airly reflect

able to pro

uisite level 
t their inter

ovide in rel

of input fr
rests.  

lation to yo

rom the 

our own 

Tudalen y pecyn 68



Tudalen y pecyn 69



Tudalen y pecyn 70



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 71

Eitem 7



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 74


	Agenda
	2 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Sesiwn dystiolaeth 12
	Papur 1: Papur tystiolaeth Llywodraeth Cymru
	Papur 2: Adroddiad cynnydd gan Lywodraeth Cymru

	2.1 Cyllid ar gyfer Addysg Cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Ymatebion i gais y Pwyllgor am wybodaeth gan Awdurdodau Lleol
	Cyngor Sir Caerfyrddin (Saesneg yn unig)
	Cyngor Sir Ceredigion (Saesneg yn unig)
	Cyngor Sir y Fflint
	Cyngor Gwynedd
	Cyngor Sir Fynwy (Saesneg yn unig)
	Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (Saesneg yn unig)
	Cyngor Sir Powys (Saesneg yn unig)
	Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (Saesneg yn unig)
	Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (Saesneg yn unig)

	3 Dyfodol S4C: Sesiwn dystiolaeth 10
	4.1 Ymateb gan Gynullydd Pwyllgor Diwylliant, Twristiaeth, Ewrop a Chysylltiadau Allanol Senedd yr Alban i'r llythyr gan y Cadeirydd: Penodi Aelodau Bwrdd y BBC
	Letter to Bethan J
	CTEER_2017.03.24_F.Hyslop_BBC_Unitary_Board

	7 Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Ymweliad y Pwyllgor ag Ysgol Lewis Pengam
	Papur 5: Amserlen ar gyfer yr Ymweliad ag Ysgol Lewis Pengam (Saesneg yn unig)




